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GARŲ LYGINTUVAS IMETEC TITANOX IM9583Z 
NAUDOTOJO VADOVAS 

 

 

 

 

Techniniai duomenys 

 

 

 

 

 

GARŲ LYGINTUVO NAUDOTOJO 

VADOVAS 
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.  Šios  instrukcijos  atitinka 
Europos standartą EN 62079. 

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės. 
Prieš  pradėdami  naudotis  prietaisu,  perskaitykite  saugumo  taisykles  bei  perspėjimus  ir  visuomet  jų  laikykitės. 
Išsaugokite šį  iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.  Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui, 
pridėkite ir šias instrukcijas. 
Jei abejojate, ar gerai supratote tam tikras šių  instrukcijų vietas, arba kilus neaiškumų, prieš naudodami prietaisą 
kreipkitės į prekybos agentą. 
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Saugumo taisyklės 
 Išpakavę  prietaisą,  palyginkite  jį  su  lygintuvu,  pavaizduotu  iliustracijose.  Patikrinkite,  ar  įtaisas  nepatyrė  žalos 

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą 

techninės priežiūros centrą. 

 Neleiskite vaikams  žaisti  su  įpakavimu.  Laikykite plastikinę pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad  jie neuždustų 

žaisdami su plastikiniu maišeliu. 

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (12) nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų 

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę (12) rasite ant prietaiso. 

 Šis  prietaisas  naudotinas  tik  pagal  paskirtį,  tai  yra  kaip  garų  lygintuvas,  skirtas  naudoti  namuose.  Bet  koks  kitoks  jo 

pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas. 

 Vaikai (ne  jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių,  jutiminių  ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti 

dėl  savo neprityrimo ar  reikiamų  žinių  stokos, prietaisu naudotis gali  tik prieš  tai  tinkamai apmokyti, gerai  suprasdami 

grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.  

 Vaikams draudžiama žaisti su lygintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.  

 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 ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties lygintuvo. 

  NIEKADA neleiskite, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, tiesioginiai saulės spinduliai ir 

kt.). 

 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai lygintuvą valote ar taisote. 

 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, kreipkitės į 

autorizuotą techninės priežiūros centrą. 

 Laikykite prietaisą ant  tvirto paviršiaus. Kai statote  lygintuvą ant kojelės,  įsitikinkite, kad  jis stovi stabiliai. Nenaudokite 

lygintuvo, jei buvote jį numetę, jei prietaisas akivaizdžiai pažeistas arba jei iš jo bėga vanduo. 

 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus sveikatai. 

 Saugų elektrinių mechanizmų  veikimą garantuojame  tik  tuomet,  jei  jungsite prietaisą  į  saugumo  standartus atitinkantį 

įžemintą maitinimo  lizdą.  Būtinai  patikrinkite,  ar  tinkamai  įrengta  Jūsų  naudojama  rozetė;  jei  abejojate,  kreipkitės  į 

specialistą, kad ją apžiūrėtų. 

  NEMERKITE lygintuvo, jo laido ar kištuko į jokius skysčius. 

  NEPALIKITE įkaitusio lygintuvo greta audinių ir lengvai užsidegančių medžiagų. 

  NEPALIKITE į rozetę įjungto lygintuvo be priežiūros. 

  NIEKADA nenaudokite garų purškimo funkcijos, kai lygintuvas pastatytas ant stovelio. 

 Atsargiai! Įkaistantis paviršius. 

  NENAUDOKITE cheminių priedų, kvapių medžiagų ar nuosėdų šalinimo priemonių. 

 Prietaise  slėginis  šildytuvas  neįrengtas.  Naudokite  prietaisą  darydami  pertraukėles.  Nerekomenduojama  be  pertrūkių 

lygintuvą naudoti ilgiau nei 1 valandą. 

 

Svarbūs patarimai 
Kad  lygintuvas  tarnautų  ilgiau,  rekomenduojame  naudoti  tik  distiliuotą  vandenį  ir/ar  specialų  lygintuvams  pritaikytą 

demineralizuotą (bedruskį) vandenį. 

Nenaudokite  skiediklių,  kvapių  skysčių  ar  nuosėdų  šalinimo  priemonių  –  šios medžiagos  gali  apgadinti  prietaisą. Nenaudokite 

lietaus vandens ar vandens iš oro kondicionierių bei džiovintuvų. 

Nusipirkus  lygintuvą,  jame  gali  būti  šiek  tiek  vandens,  likusio  nuo  testavimo,  nes  prieš  pardavinėjant  tikrinamas  visų  prietaisų 

veikimas. 

Pirmąkart lygindami drabužius, patieskite tarp drabužio ir lygintuvo medžiagos skiautę. 

Prieš pradėdami lyginti, pirmiausia nukreipkite garų srovę į orą – taip atsikratysite kondensuoto vandens likučių. 
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Naudojami simboliai 

 

Dėmesio! 

 

Draudžiama 

 

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

dalių. Žemiau pateikiama numeracija atitinka šio paveikslėlio 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. Pado temperatūros indikatoriaus lemputė 
2. Temperatūros valdymo rankenėlė 
3. Vandens purškimo mygtukas  
4. Gausaus garų purškimo mygtukas  
5. Garų srovės reguliavimo mygtukas 
6. Vandens pylimo anga 
7. Purkštuvas 
8. Nuosėdų valymo mygtukas 
9. Maksimali talpyklos pripildymo riba MAX 
10. Padas su garų purškimo angomis 
11. Vandens talpykla 
12. Techniniai duomenys 
13. Kištukas 
14. Vandens matavimo stiklinė 

 

Paruošimas naudoti 
Išrūšiuokite skalbinius pagal tarptautinius simbolius, esančius ant etiketės. Jei jie nenurodyti, rūšiuokite pagal medžiagos rūšį. 

Pradėkite lygindami drabužius, kuriems pakanka žemesnės temperatūros, kad negaištumėte laiko, nes lygintuvas greičiau įšyla nei 

atvėsta. Taip galėsite būti tikri, kad medžiaga nepradės svilti. 

 Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris – žema lyginimo temperatūra; 

 Vilna, šilkas – vidutinė temperatūra; 

 Medvilnė, linas – aukšta temperatūra; 

 Draudžiama lyginti lygintuvu.  

 

Naudojimas 
Vandens talpyklos pildymas 

 Patikrinkite, ar kištukas (13) ištrauktas iš rozetės. 

 Garų srovės reguliavimo mygtuku (5) nustatykite „0“ parinktį (B pav.). 

 Atidenkite vandens pylimo ertmę (6). 

 Taip pastatykite lygintuvą, kad būtų patogu į jį pilti vandenį ir jo nepripiltumėte per daug. 

 Naudodami tam skirtą matavimo indelį (14), pamažu pilkite vandenį į talpyklą (C pav.). 

 Neperženkite ant talpyklos pažymėto maksimalaus leidžiamo pripildymo lygio MAX (9). 

 Uždenkite vandens pylimo angą (6). 

 

Temperatūros nustatymas 

 Pastatykite lygintuvą vertikaliai. 

 Įstatykite kištuką (13) į rozetę. 
 Reguliuodami  temperatūros  valdymo  rankenėlę  (2), nustatykite  reikiamą  temperatūrą  (D pav.). Vadovaukitės drabužio 

medžiagą nurodančiais tarptautiniais simboliais, esančiais ant etikečių. 

 Užsidegusi indikatoriaus lemputė (1) reiškia, kad prietaisas šyla.  
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 Prieš pradėdami lyginti, palaukite, kol pado temperatūros indikatoriaus lemputė (1) užges. 

 Pasirinkite lyginimo temperatūrą, vadovaudamiesi žemiau esančios lentelės rekomendacijomis. 

Etiketės simbolis  Medžiagos rūšis  Temperatūros parinktis 

 
Sintetika (pvz. viskozė, poliesteris) 

 

 

Šilkas, vilna 
 

 

Medvilnė, linas 
 

 

ECO funkcija 

Šis prietaisas naudoja modernią ECO technologiją, kuri padeda optimizuoti pagaminamų garų kiekį  ir taip sumažinti suvartojamos 

elektros energijos kiekį. 

Garų srovės reguliatoriumi (5) nustatykite ECO padėtį, kad pradėtų veikti ECO funkcija. 

Rekomenduojame naudoti ECO funkciją, lyginant plonus ir lengvai pažeidžiamus audinius (šilką, vilną, ploną medvilnę). 

 

Sausas lyginimas be garų 

Lyginkite taip, kaip aprašyta skiltyje „Lyginimas garais“, tik palikite garų srovės valdymo rankenėlę (5) ant „0“ žymos. 

 

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, pagal tai, kokio 

stiprumo garų srovės pageidaujate. 

 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  lyginti  galėsite  tik  tuomet,  kai  pasirinkta  aukšta  lyginimo  temperatūra.  Tai matyti  ir  iš  specialaus  simbolio  ant 

temperatūros valdymo rankenėlės (2) (D pav.). 

 Jeigu pasirinkta temperatūra per žema, iš lygintuvo gali pradėti lašėti vanduo. 

Dėmesio:  lyginimo metu  temperatūros  indikatoriaus  lemputė  (1)  tai  užsidega,  tai  užgęsta.  Tai  reiškia,  kad  palaikoma  nustatyta 

lyginimo temperatūra. 

 

Gausaus bei vertikalaus garų purškimo parinktys 

Spustelėkite gausaus garų išskyrimo mygtuką (4) – stipri garų srovė įsiskverbs į medžiagą ir puikiai išlygins net atkakliausias raukšles. 

Prieš kiekvieną papurškimą padarykite kelių sekundžių pertraukėlę (E pav.). 

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 kaitinimo lemputė (1), ir tęskite, kai ji užgęsta. 

 

Vandens purškimo funkcija 

Įsitikinkite, kad talpykloje (11) yra pakankamai vandens. 

Paspauskite vandens purškimo mygtuką (3), kad purkštumėte tankesnį ar retesnį lašelių srautą (G pav.). 

Dėmesio: lygindami trapius ir plonus audinius, pirmiausia sudrėkinkite medžiagą, naudodami vandens purškimo mygtuką (3), arba 

patieskite drėgną skudurėlį tarp lygintuvo ir drabužio. 

Niekada nedrėkinkite šilkinių ar sintetinių audinių. 

 

Baigus lyginti 
Vandens talpyklos ištuštinimas 

 Ištraukite kištuką (13) iš rozetės. 

 Išpilkite vandenį iš talpyklos (11), apversdami lygintuvą aukštyn kojomis ir lengvai jį pakratydami. 

 Palikite lygintuvą atvėsti. 

 Visuomet laikykite nenaudojamą lygintuvą vertikalioje padėtyje. 

 

Priežiūra 
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Automatinio nuosėdų išvalymo sistema 

Ši funkcija skirta vidinei pado daliai išvalyti ir nešvarumams bei nuosėdoms pašalinti. Siūlome šiuo metodu prietaisą valyti kaskart 5‐

10 kartų panaudojus prietaisą. 

- Pripildykite vandens talpyklą (11) iki maksimalios leistinos ribos MAX (9). 

- Garų srovės reguliavimo mygtuku (5) nustatykite „0“ parinktį. 

- Temperatūros  valdymo  rankenėle  (2)  pasirinkite maksimalią  temperatūrą  ir  palaukite,  kol  užges  pado  temperatūros 

indikatoriaus lemputė (1). 

- Ištraukite kištuką (13) iš rozetės. Laikykite lygintuvą horizontalioje padėtyje tiesiai virš kriauklės. 

- Spustelėkite  nuosėdų  valymo mechanizmą  aktyvuojantį mygtuką  (8).  Laikykite mygtuką  paspaustą  tol,  kol  su  įkaitintu 

vandeniu ir garais bus pašalinti visi nešvarumai ir nuosėdos. 

- Lygintuvo padui (10) atvėsus, nuvalykite jį drėgnu skudurėliu. 

 

Valymas 

DĖMESIO!  Prieš  valydami  lygintuvą,  įsitikinkite,  kad  prietaiso  kištukas  (13)  ištrauktas  iš  elektros  lizdo  ir  lygintuvo  padas 

visiškai atvėso. 

Valykite ant lygintuvo pado susikaupusias nuosėdas ir krakmolo liekanas su drėgnu skudurėliu ir skystu neėdžiu valikliu. 

Saugokitės, kad neįbrėžtumėte lygintuvo pado plieno drožlėmis ar metaliniais objektais. 

Plastikinės prietaiso dalys turėtų būti valomos drėgna medžiagine šluoste ir tada išdžiovinamos sausu skudurėliu. 

 

Trikdžių šalinimas 
Šioje  skiltyje  aprašytos  problemos,  kurios  prietaisą  naudojant  kyla  dažniausiai.  Jei  problemos  pašalinti  nepavyksta,  pagalbos 

kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. 

Problema  Galima priežastis  Sprendimas 

Patikrinkite, ar kištukas (13) tinkamai įstatytas į lizdą. 

Pabandykite jį įkišti į kitą rozetę. 

Lygintuvo padas (10) 

neįkaista ar nepakankamai 

įkaista. 

 

Netiekiama elektros srovė. 

 

Patikrinkite, ar temperatūros valdymo rankenėlė (2) 

nėra nustatyta ant žemiausios temperatūros parinkties 

 (D pav.). 

Indikatoriaus lemputė (1) tai 

įsižiebia, tai užgęsta. 

Normalaus lyginimo proceso dalis.  Įsižiebianti ir užgęstanti lemputė reiškia, kad lygintuvas 

kaista iki nustatytos temperatūros. Ją pasiekus, 

lemputė užgęsta. 

Garų srovės valdymo rankenėlė (5) 

nustatyta ant parinkties  . 

Garų srovės valdymo rankenėle (5) pasirinkite reikiamą 

garų išskyrimo intensyvumą (B pav.). 

Garų srovė silpna arba garų 

nėra. 

Talpykloje (11) nepakanka vandens.  Įpilkite į talpyklą (11) vandens. 

Pade ir garų cirkuliacijos sistemoje 

susikaupė daug nešvarumų. 

Išvalykite nuosėdas pagal nurodymus, pateiktus skiltyje 

„Automatinio nuosėdų išvalymo sistema“. 

Naudojate cheminius priedus, 

kvapius skysčius ar nuosėdų šalinimo 

priemones. 

Šios medžiagos gadina prietaisą. Jų į vandens talpyklą 

nepilkite. 

Naudojate distiliuotą arba minkštintą 

vandenį. 

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

bedruskiu (50%) vandeniu. 

Ištekėję pado skylutėse 

susikaupę nešvarumai tepa 

lyginamus drabužius. 

Naudojate krakmolą.  Krakmolą naudokite tik vidinėje drabužio pusėje. 

Pado temperatūra pernelyg žema, 

nes per dažnai naudojate gausaus 

garų išskyrimo mygtuką (4). 

Darykite ilgesnes pertraukėles tarp mygtuko 

spustelėjimų. 

Iš pado bėga vanduo. 

Temperatūros valdymo rankenėle (2) 

nustatyta labai žema temperatūra (D 

pav.). 

Temperatūros valdymo rankenėle (2) pasirinkite 

didesnę temperatūros vertę (D pav.). 

 
 

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

 Nebetinkamas  naudoti  prietaisas  turėtų  būti  išmetamas  laikantis  Europos  standarto  2002/96/EC.  Kad  nebūtų  teršiama 

aplinka,  prietaisą  sudarančios medžiagos  turi  būti  perdirbamos.  Norėdami  sužinoti  daugiau  apie  antrinį  atliekų  panaudojimą, 

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 techninės priežiūros 

centru arba apsilankykite įmonės tinklalapyje. 

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje. 

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja. 

 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

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

Daugiau informacijos: 

www.krinona.lt 


