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LYGINIMO SISTEMA PIROLA PROFESSIONAL PLUS

TA10‐SR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Sveikiname Jus įsigijus profesionalią lyginimo sistemą PIROLA PROFESSIONAL PLUS. Esame tikri, kad liksite patenkinti lyginant

gaunamais puikiais rezultatais ir sutaupysite daugybę laiko.

Šildomas lentos paviršius leis Jums geriau išlyginti drabužius bei kokybiškai ir labai greitai juos išdžiovinti (galėsite išlygintus

drabužius iš karto kabinti į spintą).

Garų įsiurbimo funkcija neleis aplink lyginimo lentą susidaryti daug garų, be to, plonos medžiagos geriau priglus prie lentos

paviršiaus, todėl geriau jas išlyginsite.

Prieš pradėdami naudoti PROFESSIONAL PLUS lyginimo sistemą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir visuomet laikykitės

žemiau pateiktų saugumo perspėjimų.

Dėkojame, kad pasirinkote mus!

Sudedamosios dalys
1. Lygintuvo tvirtinimo priedas

2. Lygintuvo padėkliukas ir valdymo mygtukai

3. Lentos aukščio reguliavimo rankenėlė (pasukite,

kad atrakintumėte)

4. Kaitinamas paviršius, oro įsiurbimas ir išpūtimas

5. Garų išleidimo anga

6. Lyginimo lentos kojelės

7. Pagrindinis ON/OFF mygtukas (taip pat kaitinimo

funkcijos įjungimas)

8. Ventiliacijos mygtukas (oro įsiurbimas/išpūtimas)

9. Rozetė lygintuvui

10. Daugiafunkcinė lentynėlė (šildytuvui ar skalbinių

krepšiui), išlaiko iki 10 kg

11. Laidas

12. Ratukai (jei yra)

PROFESSIONAL PLUS, produkto nr. 8010

Šildoma lyginimo sistema su oro įsiurbimo ir purškimo funkcijomis. Turi lentynėlę skalbiniams arba šildytuvui (iki 10 kg).

Lentos matmenys: 120 cm x 42 cm

Reguliuojamas aukštis: nuo 85 cm iki 100 cm

Matmenys: 149 cm x 46 cm x 19cm

Pakuotė: šilumoje susitraukianti plėvelė

Prieš pradedant naudoti
 Išskleiskite lyginimo lentą, paspausdami vieną iš dviejų rankenėlių (3), esančių po ja.

 Nustatę pageidaujamą lentos aukštį (nuo 85 cm iki 100 cm), atleiskite rankenėlę ir pasukite ją, kad užfiksuotumėte lentą.

 Įstatykite į vietą lygintuvo laikymo priedą (1).

 Įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta elektros srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės

įtampa. Tada įstatykite prietaiso kištuką (11) į sieninę rozetę.

 Padėkite šildytuvą ant tam skirtos lentynėlės (10). Padėkite lygintuvą ant padėkliuko (2) ir įstatykite jo kištuką į maitinimo

lizdą (9).

 Paspauskite mygtuką (7), įjungiantį lyginimo lentos šildymą ir užtikrinantį elektros srovės tiekimą prietaisui.

 Ventiliacijos reguliavimo mygtuku (8) nustatykite pageidaujamą parinktį (I – įsiurbimas, II – išpūtimas).

 Lyginimo metu palikite oro įsiurbimo mygtuką įjungtą. Deganti prietaiso įjungimo mygtuko (7) lemputė reiškia, kad

prietaisui normaliai tiekiama elektra.

 Pastačius lygintuvą lyginimo lentos (2) centre, ventiliacijos (oro įsiurbimo ir išpūtimo) funkcijos išsijungs.

 Lygindami niekuomet neuždenkite garų išleidimo angos (5).

Lyginimas garais
 Pasirinkite oro įsiurbimo funkciją, mygtuku (8) nustatydami „I“ padėtį. Ventiliatorius pradės įtraukti garus ir išdžiovins

medžiagą. Padėjus lygintuvą ant padėkliuko (2), oro įsiurbimo funkcija bus automatiškai išjungiama.
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 Paviršiaus kaitinimas įjungiamas paspaudus bendrą įjungimo mygtuką (7). Temperatūrą automatiškai kontroliuoja

termostatas.

Lyginimas be garų
 Gerai išlyginti drabužius padės įšylančio paviršiaus lenta.

 Lyginimą galėsite palengvinti, įjungdami oro įsiurbimo arba išpūtimo funkcijas.

Baigus lyginti
 Palikite prietaisą įjungtą dar bent penkias minutes, kad būtų pašalinti visi oro įsiurbimo talpykloje surinkti garai.

 Išjunkite pagrindinį išjungimo mygtuką (7) ir įsitikinkite, kad mygtuko lemputė užgeso.

 Ištraukite prietaiso kištuką (11) iš sieninės rozetės.

 Ištraukite lygintuvo/šildytuvo kištuką iš lyginimo lentos (9).

 Paspauskite rankenėlę (3), kad lentą suskleistumėte. Nepamirškite jos užrakinti.

Techniniai duomenys
DĖMESIO: ši lyginimo sistema skirta naudoti namuose ir nėra pritaikyta pramoniniam naudojimui.

Įeinanti srovė: kintamoji, 220‐230 V, 50 Hz

Išeinanti srovė: 220‐230 V, iki 8 A

225 W

iki 1840 W

+ iki 2065 W

Apsaugos klasė: I

Oro pūtimo funkcija
Oro pūtimo funkcija padeda išlyginti sunkiai lyginamas medžiagas ir yra dažnai naudojama profesionalias valymo paslaugas

teikiančių įmonių.

Pučiant oro srovę, sukuriama „oro pagalvė“, dėl kurios drabužiai negulės tiesiai ant lyginimo lentos ir mažiau raukšlėsis. Ši funkcija

padės išlyginti plonas medžiagas, šilką, sijonus, švarkelius ir pan.

Lyginimo lenta su integruotomis oro įsiurbimo ir šildymo funkcijomis
Oro įsiurbimo funkcija leidžia pašalinti susidariusius garus ir atvėsina išlygintą medžiagą, dėl to drabužiai ilgesnį laiką nesusiglamžys.

Išlyginti drabužiai bus vėsūs, galėsite iš karto sudėti juos į spintą.

Įkaistantis lentos paviršius užtikrins, kad lenta ir lyginami drabužiai nesušlaptų. Be to, susiformavęs kondensatas nesikaups lyginimo

lentos viduje. Lentos paviršiaus šildymo funkcija įjungiama automatiškai, paspaudus pagrindinį ON/OFF mygtuką. Lentoje įrengtas

termostatas kontroliuos lyginimo lentos temperatūrą.

Oro įsiurbimo/išpūtimo mygtukas
Oro judėjimą (įsiurbimą/išpūtimą) kontroliuoti padės tam skirtas mygtukas, reguliuojantis ventiliatoriaus sukimosi kryptį.

Pasirinkdami „I“ padėtį, įjungsite oro įsiurbimo funkciją. Pasirinkdami „II“ padėtį, įjungsite oro išpūtimo funkciją.

Bendros saugumo taisyklės
1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas.

2. Prietaisas atitinka visus naujausius jam pritaikomus techninius reikalavimus ir yra saugus naudoti (atitinka CEE direktyvą).

3. Neleiskite, kad prietaiso veikimui įtaką darytų oro sąlygos.

4. Nelieskite prietaiso šlapiomis ar sudrėkusiomis rankomis.

5. Nenaudokite prietaiso būdami basi.

6. Junkite prietaisą tik į įžemintas ir L.46/90 direktyvą atitinkančias rozetes.

7. Junkite prietaisą tik į kintamosios srovės rozetę, kuria tekančios elektros srovės įtampa sutampa su įtampa, nurodyta

prietaiso etiketėje.

8. Nejunkite didesnės nei nurodytos galios prietaisų į lyginimo lentos šone įrengtą rozetę.

9. Nenukreipkite lygintuvo garų srovės į rozetę.

10. Šis prietaisas – ne žaislas. Laikykite prietaisą ten, kur jo negalėtų pasiekti vaikai ar neįgalūs žmonės. Naudokite prietaisą tik

ten, kur tam yra sudarytos tinkamos sąlygos ir naudoti prietaisą yra saugu.

11. Visuomet tinkamai suvyniokite prietaiso laidą.

12. Norėdami išskleisti ar užverti lyginimo lentą, būkite atsargūs, kad nesuspaustumėte ir nesusižeistumėte rankų.

13. Naudokite ilgintuvus ir/ar adapterius tik pirmiausia patikrinę jų elektrinį suderinamumą ir tinkamą veikimą.

14. Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.

15. Prietaisui sugedus ar pradėjus prastai veikti, išjunkite prietaisą ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

16. Visuomet išjunkite prietaiso ON/OFF mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kai nebenaudojate lyginimo

sistemos.
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17. Jei norite nuimti medžiaginį lyginimo lentos užvalkalą, pirmiausia leiskite prietaisui atvėsti.

18. Gamintojas neatsako už gedimus, įvykusius netinkamai pataisius prietaisą ar netinkamai jį prižiūrint. Prietaiso dalių ir jo

laido keitimus atlikti turėtų tik gamintojas arba įgalioto techninio aptarnavimo centro personalas.

19. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį ir taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove.

20. Išsaugokite prietaiso pakuotę, kad, esant reikalui, galėtumėte patogiai ir saugiai nugabenti prietaisą taisyti.

21. Sutrikusių fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų asmenys (vaikai ir suaugusieji) bei žmonės, neturintys pakankamai žinių ar

patirties naudojantis panašiais prietaisais, neturėtų naudoti šios lyginimo sistemos. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su

prietaisu.

Išmetimas

Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Laikykitės naujausių Jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių atliekų

surinkimą ir perdirbimą reguliuojančių įstatymų ir rekomendacijų.

Elektrinių ir elektroninių prietaisų sudėtyje yra daug pavojingų medžiagų, kurios gali turėti neigiamą poveikį gamtai ir Jūsų sveikatai,

todėl labai svarbu, kad jos būtų tinkamai perdirbamos. Atitarnavusiais prietaisais atsikratyti turėtumėte vietiniame buitinės

technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Netinkamas pavojingų atliekų išmetimas baudžiamas įstatymais.

Dėmesio: prietaisu teka elektros srovė. Neteisingas ir netinkamas prietaiso naudojimas gali pasibaigti mirtimi.

Junkite prietaisą tik į tinkamos įtampos kintamosios srovės rozetę (230 V / 50 Hz). Srovės įtampa turėtų sutapti su įtampa, nurodyta

prietaiso etiketėje.

Prietaisui suteikiama 2 metų garantija.

Garantijos sąlygos
1. Prietaisui suteikiama 2 metų garantija, pradedama skaičiuoti nuo prekės įsigijimo datos, patvirtintos pardavėjo parašu ir

antspaudu.

2. Garantija suteikiama prietaiso detalėms ir gamybos (techniniams) gedimams. Gamintojas įsipareigoja nemokamai

pataisyti arba pakeisti garantiniu laikotarpiu sugedusias prietaiso detales.

3. Garantija negalioja, jeigu prietaisas sugedo netinkamai, neatsakingai jį naudojant ir nesilaikant naudojimo taisyklių,

netinkamai jį prižiūrint, prietaisą taisant ne gamintojo įgaliotiems asmenims, taip pat pažeidimui įvykus prietaisą

transportuojant. Garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta dėl aplinkybių, nesusijusių su prietaiso gamybos

defektais, taip pat kai prietaisui žala padaroma dėl kitų sugedusių elektrinių prietaisų, ilgintuvų, rozečių, kištukų ir pan.

4. Garantija negalioja gedimams, įvykusiems prietaisą naudojant netinkamai ir kai jis naudojamas ne namuose.

5. Gamintojas neatsako už žalą, tiesiogiai arba netiesiogiai padarytą žmonėms, turtinei nuosavybei ar naminiams gyvūnams,

jei prietaiso naudotojas nesilaikė naudotojo vadove ir ypač saugumo perspėjimų skyriuje pateiktų nurodymų.

6. Gamintojas neatsako už gedimus, įvykusius kartu su prietaisu naudojant papildomus priedus ar pan., jeigu jie buvo

pagaminti ne gamintojo.

7. Sugedusį prietaisą pataisius, garantinis laikotarpis neilginamas ir prietaisas nekeičiamas.

Leiskite sugedusį prietaisą taisyti tik gamintojo įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams. Prietaiso ir jo pirkimo čekio

nugabenimo į techninio aptarnavimo centrą išlaidas pirkėjas padengia pats. Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, naudotojas,

norėdamas prietaisą pataisyti, privalės sumokėti atsarginių dalių ir taisymo kainą pagal tuo metu galiojančias kainų normas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


