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Papildomi priedai
Padas,

neleidžian s

audiniams  pradė

blizgė .  Tik  8.85

modelyje.

Stalelis su ratukais „S ra  e  aspira“

stovas

Universali

medžiaginė

lyginimo  lentos

danga

„Vaporella“ stovas „S ra  e  aspira

top“ stovas

Šiuos papildomus prietaiso priedus galite įsigy  pla ntojo pardavimo taškuose, įgaliotame „Pol “ klientų aptarnavimo centre arba

internetu www.pol .com. 

Susipažinkite – „Vaporella“!
Profesionali lyginimo sistema Jūsų namams.

PRIEDAI VISIEMS JŪSŲ POREIKIAMS

Parduotuvėse  ir  mūsų  interne nėje

svetainėje  rasite  platų  prietaiso  priedų

pasirinkimą. Šie priedai padeda už krin

veiksmingą  prietaiso  veikimą  ir

palengvina namų valymą.

Norėdami  sužino ,  ar  priedas

suderinamas  su  Jūsų  prietaisu,  ieškokite

kodų PAEUXXXX/FPASXXXX, surašytų šalia

priedų skiltyje „Papildomi priedai“. Jeigu

instrukcijose  nerandate  pageidaujamo

prietaiso kodo, kreipkitės į įgaliotą klientų

aptarnavimo centrą.

UŽREGISTRUOKITE SAVO PRIETAISĄ

Užregistruokite  savo  prietaisą  mūsų

nklalapyje  (www.pol .com)  arba

kreipkitės  į  klientų  aptarnavimo  centrą.

Galėsite  sužino  apie  naujausias  akcijas

bei  įsigy  prietaiso  priedų  ir  būsite

informuo  apie  „Pol “  naujienas.

Norėdami  užregistruo  prietaisą,  be

asmeninės informacijos,  turėsite įves  ir

prietaiso  serijinį  numerį  (SN).  Jį  rasite

sidabrinėje  e ketėje,  esančioje  ant

pakuotės  ir  po  prietaisu.  Norėdami

sutaupy  laiko,  pasižymėkite  serijinį

OFICIALUS „YOUTUBE“ KANALAS

Norite  sužino  daugiau?  Apsilankykite

oficialiame  mūsų  „YouTube“  kanale

(www.youtube.com/pol spa).  „Pol “

vaizdo  klipai  pademonstruos  natūralų  ir

ekologišką garus naudojančių lyginimo ir

valymo  prietaisų  veikimą.

Užsiregistruokite,  kad  visuomet

gautumėte  naujausias  mūsų  video

naujienas.  DĖMESIO:  prietaiso  saugumo

perspėjimai  yra  aprašy  k  šiose

instrukcijose.
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numerį instrukcijų nugarėlėje.

Svarbios saugumo taisyklės

 DĖMESIO!  PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ,  ATIDŽIAI  PERSKAITYKITE  NAUDOJIMO NURODYMUS, PATEIKTUS ŠIAME

VADOVE IR ANT PRIETAISO.

Pol  S.p.A.  neprisiima  atsakomybės  už  žalą,  padarytą  dėl  ne nkamo prietaiso  naudojimo.  Tinkamas prietaiso  naudojimas  yra

aprašytas k šiose instrukcijose. Naudojant prietaisą ne pagal taisykles, negalios prietaiso garan ja.

SAUGUMO SIMBOLIAI

 DĖMESIO! Aukšta temperatūra. Galite nusidegin ! Jeigu pavaizduotas šis simbolis, nelieskite įkaitusių prietaiso detalių.

DĖMESIO! Garai. Galite nusidegin !

Naudojamas prietaisas labai įkaista. Ne nkamai naudodami prietaisą, rizikuojate nusidegin .

 Neišrinkite  ir  netaisykite prietaiso kitaip,  nei  aprašyta naudojimo instrukcijose.  Prietaisui  sugedus ar  pradėjus prastai

veik , nemėginkite taisy  prietaiso savarankiškai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas ar

įmestas į  vandenį.  Ne nkamai ir  ne pagal taisykles naudodami prietaisą,  galite smarkiai  susižeis .  Visada kreipkitės  į

įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

 Jeigu norite  taisy  ar  valy  prietaiso šildytuvą,  įsi kinkite,  kad prietaisas  yra išjungtas iš  rozetės  ir  atvėsęs.  Ištraukę

prietaiso kištuką iš rozetės, palikite jį atvės  bent 2 val.

 Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo

neprityrimo ar  žinių  stokos,  prietaisu  naudo s  gali  k  prieš  tai  nkamai  apmoky  arba  prižiūrimi  už  juos  atsakingo

asmens. Šie žmonės turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu. Vaikams draudžiama žais  su prietaisu.

Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir tvarky  prietaiso. Laikykite į rozetę įjungtą ar vėstan  prietaisą

bei jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Laikykite visas pakuotės dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems su jomis žais . Laikykite plas kinį maišelį

toliau nuo mažų vaikų, kad jie negalėtų uždus .

 Prietaisas skirtas naudo  k namuose ir k uždarose patalpose. 

 Norėdami sumažin  gaisro,  nelaimingų atsi kimų,  elektros šoko,  asmeninių sužeidimų ir  nudegimų pavojų, ruošdami

prietaisą naudo , jį  naudodami,  prižiūrėdami ir  saugodami,  visuomet laikykitės  pagrindinių saugos taisyklių,  aprašytų

šiame naudotojo vadove.

Elektros šoko pavojus

 Įžeminimo  sistema,  liekamosios  srovės  grandinės  išjungiklis  ir  magnetoterminis  įreginys  už krina  saugų  elektrinių

prietaisų naudojimą. Jūsų pačių saugumui rekomenduojame įsi kin , kad elektrinė sistema, į  kurią jungiate prietaisą,

a nka naujausius saugumo standartus.

 Junkite prietaisą k į rozetę, kurios srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama srovės įtampa.

 Nejunkite  į  rozetę  daug  adapterių  ir/ar  srovės  transformatorių.  Junkite  prietaisą  esiai  į  rozetę,  pritaikytą  prietaiso

kištukui.

 Ilginamieji laidai,  nea nkantys galiojančių elektrinės saugos reikalavimų ar nepritaiky  prie prietaiso elektros srovės

parametrų, gali perkais . Gali įvyk  trumpasis jungimas, kil  gaisras, ding  elektra arba bū  apgadinta įranga. Naudokite

k ser fikuotus, įžemintus, 16 A s priui ir prietaiso įtampai pritaikytus ilgintuvus.

 Prieš išjungdami prietaisą iš rozetės, paspauskite ON/OFF mygtuką.

 Norėdami ištrauk  prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už laido. Traukite, laikydami už kištuko, kad nepažeistumėte

kištuko ir laido.

 Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį taisydami ar valydami, išjunkite jį iš rozetės.

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Prieš jungdami prietaisą į rozetę ir jį naudodami, visiškai išvyniokite prietaiso laidą ir garų vamzdelį. Naudokite prietaisą,

k prieš tai išvynioję laidą ir garų vamzdelį.

 Netraukite, nespauskite, nevyniokite ir netempkite prietaiso laido bei garų vamzdelio. Laikykite laidą bei garų vamzdelį

toliau nuo įkaitusių paviršių ir/ar aštrių kampų. Neleiskite, kad laidas būtų prispaustas durimis ar lango rėmu, ir stenkitės

ant jo neužlip . Nevyniokite laido ir garų vamzdelio aplink prietaisą, ypač jeigu jis yra įkaitęs.

 Nemodifikuokite prietaiso kištuko.

 Jeigu prietaiso laidas ir/ar garų vamzdelis yra pažeis , leiskite šias detales pakeis  gamintojui, klientų aptarnavimo centrui

ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas prietaiso

laidas ar garų vamzdelis.

 Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ir/ar šlapiomis pėdomis bei ką k nusiprausę.

 Nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, pvz. kriauklių, vonių ir baseinų.

 Niekada nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
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 Nenukreipkite garų srovės link įrangos, turinčios elektrinių ar elektroninių detalių.

Nudegimų ir sužeidimų pavojus

 Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų susprog , ir netoli toksinių medžiagų.

 Nepilkite toksinių, aroma nių ar ėsdinančių medžiagų, rūgščių, rpiklių, valiklių ir sprogių medžiagų į vandens talpyklą.

 Norėdami pašalin  pavojingas medžiagas, laikykitės jų gamintojų instrukcijų. 

 Pilkite į prietaisą k rekomenduojamos rūšies vandenį.

 Nenukreipkite garų srovės link sprogių miltelių ar skysčių ir angliavandenilių. Laikykite garų galvutę ir lygintuvą toliau nuo

atviros ugnies ir įkaitusių daiktų.

 Laikykite prietaisą toliau nuo įsiurbimo angų ir judančių prietaiso dalių.

 Nelaikykite prietaiso netoli šilumos šal nių, pvz. židinių, orkaičių ir krosnių.

 Neuždenkite prietaiso angų ir grotelių.

 Nenukreipkite garų srovės link kitų žmonių ar gyvūnų.

 Nenaudokite garų srovės ir lygintuvo tuo metu dėvimų drabužių lyginimui.

 Karštais garais valomos medžiagos ir drabužiai gali labai įkais  (virš 100°C). Būkite labai atsargūs, naudodami prietaisą.

 Naudodami prietaisą, laikykite jį horizontaliai ant stabilaus paviršiaus.

 Norėdami palaiky  garų ekimą, grąžinkite mygtuką į pradinę padė .

 Lyginkite k ant karščiui atsparių paviršių, leidžiančių į medžiagą įsiskverb  garams.

 Prieš pastatydami lygintuvą ant kojelės, įsi kinkite, kad paviršius, ant kurio jį statote, yra stabilus.

 Jei reikia pakeis  lygintuvo stovėjimo kojelę, naudokite k originalias atsargines dalis.

 Laikykite ir naudokite prietaisą k ant stabilaus paviršiaus.

 Nelaikykite įkaitusio prietaiso ant karščiui neatsparių paviršių.

 Jei lyginate sėdėdami, įsi kinkite, kad garų srovė nėra nukreipta link Jūsų kojų, nes galite nusidegin .

 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad nuola nio garų ekimo mygtukas nėra paspaustas.

 Nepalikite į rozetę įjungto lygintuvo be priežiūros.

Tinkamas prietaiso naudojimas
Šis  prietaisas  yra  skirtas  k  naudojimui  namuose.  Tai  –  garų  lygintuvas  su  atskiru  šildytuvu,  skirtas  naudo  pagal  instrukcijų

rekomendacijas.

A džiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite. Jeigu pametėte šias instrukcijas, galite jas parsisiųs  iš mūsų

nklalapio.

Tinkamas  prietaiso  naudojimas  aprašytas  šiose  naudojimo  instrukcijose.  Nesilaikant  naudotojo  vadovo  nurodymų  ir  prietaisui

sugedus, negalios gamintojo garan ja.

Informacija naudotojams
Laikan s Europos direktyvos 2012/19/EU, draudžiama išmes  elektroninius ir elektrinius prietaisus kartu su bui nėmis atliekomis.

Nuneškite a tarnavusį prietaisą į bui nės technikos perdirbimo punktą. Prietaisas pagamintas, laikan s ES direktyvos 2011/65/EU.

Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad a tarnavusį prietaisą reikia išmes  atskirai nuo bui nių

atliekų. Nuneškite a tarnavusį prietaisą į elektriniams ir elektroniniams prietaisams skirtą surinkimo punktą. Tinkamai perdirbdami

prietaisą sudarančias medžiagas, tausojate gamtą, saugote aplinką, savo ir aplinkinių sveikatą. Ne nkamai išmesdami prietaisus,

galite užsitrauk  teisės aktais numatytą baudžiamąją atsakomybę.

„Pol  S.p.A“ pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  prietaiso ar jo priedų techninius duomenis.

Prieš palikdami gamyklą, visi mūsų prietaisai yra nuodugniai testuojami. Todėl Jūsų „Vaporella“ prietaiso šildytuve gali bū  šiek ek

nuo testavimo likusio vandens.

Vandens pasirinkimas
Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudo  k dis liuotą vandenį. 

Prietaisas sukurtas taip, kad galėtų veik  su vidu nio kietumo čiaupo vandeniu (tarp 8°F ir 20°F). Jeigu čiaupo vanduo yra labai

kietas, rekomenduojame jį maišy  su dis liuotu vandeniu.

DĖMESIO: norėdami pa krin  vandens kietumą, kreipkitės į vie nes vanden ekio įmones.

Norėdami sulė n  kalkių nuosėdų formavimąsi, galite naudo  „Pol “ pla namą „Kalstop“ kalkių nuosėdų šalinimo priemonę. Jos

įsigy  galite įgaliotuose pla nimo taškuose ir internetu (www.pol .com). 

Nenaudokite lietaus vandens ar vandens su priedais (pvz. krakmolu ar aroma nėmis medžiagomis). Nepilkite į vandens talpyklą

chemikalų, valiklių, vandens filtrų ir minkš klių vandens.
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1. Paruošimas naudo
1. Padėkite šildytuvą ant tvirto, plokščio ir karščiui atsparaus paviršiaus.

2. Nuimkite  vandens  talpyklos  dangtelį  (1)  ir  pripilkite  į  talpyklą  maždaug  1,2  l  vandens.  Įsi kinkite,  kad  vanduo

neišbėga  per  kraštus.  Atlikite  šiuos  veiksmus,  prietaiso  kištukui  esant  išjungtam  iš  rozetės.  Nenutrūkstamo

pripildymo sistema leis nenutrauk  lyginimo – nebereikės lauk , kol prietaisas atvės, prieš pripildant talpyklą.

3. Uždenkite dangtelį.

4. Įstatykite laidą į įžemintą nkamos įtampos lizdą (2).

5. Paspauskite ON/OFF mygtuką, esan  prietaiso šone (3). Įsižiebs ON ir įkai nimo indikatoriaus lemputės.

6. Paspauskite šildytuvo mygtuką (4). Įsižiebs paruoštų garų ir šildytuvo indikatoriaus lemputės.

Jei įjungiant prietaisą ir jį naudojant pasigirsta specifiniai garsai, neišsigąskite – tai visiškai normalu. Tai reiškia, kad veikia vandens

pripildymo sistema.

DĖMESIO:  pirmą kartą  naudojant  prietaisą,  dėl  temperatūros  skirtumų kartu  su  garais  gali  pasirody  keletas  vandens  lašelių.

Nukreipkite pirmą garų srovę į medžiagos skiautę.

2. Lygintuvo temperatūros reguliavimas
Prieš lygindami drabužius, visada pa krinkite e ketėje esančius lyginimo nurodymus. Laikydamiesi lentelės nurodymų, pasirinkite

reikiamą lyginimo temperatūrą.

Aukšta temperatūra – drobė, medvilnė. Temperatūros valdymo rankenėle pasirinkite padė

•••.

Vidu nė temperatūra – vilna, šilkas. Temperatūros valdymo rankenėle pasirinkite padė  ••.

Žema temperatūra – sinte ka, akrilas, nailonas, poliesteris. Temperatūros valdymo rankenėle

pasirinkite padė  •.

Nelyginkite. Lyginimas garais draudžiamas.

DĖMESIO:  lyginant nustačius žemą temperatūrą, nerekomenduojame naudo  garų funkcijos, nes iš lygintuvo pado gali  pradė

lašė  vanduo. Nustačius vidu nę temperatūrą, rekomenduojame pakaitomis naudo  sauso lyginimo ir lyginimo garais funkcijas,

kad iš pado nepradėtų lašė  vanduo.

Paskirstykite  skalbinius  pagal  drabužių  e ketes  ir  medžiagos  rūšį.  Pradėkite  lygin  nuo  drabužių,  kuriems  reikia  žemiausios

temperatūros, kad sutaupytumėte laiko ir nepradegintumėte drabužiuose skylių.

3. Lyginimas garais
1. Įsi kinkite, kad atlik  visi 1 skiltyje numaty  veiksmai. Pasirinkite nkamą lygintuvo (5-6) temperatūrą, kaip aprašyta 2

skiltyje.

2. Palaukite apie 3 minutes, kol užges garų paruošimo ir lygintuvo kai nimo indikatoriaus lemputės.

3. Pareguliuokite  garų  srovę,  pasukdami  rankenėlę.  Sukdami  ją  pagal  laikrodžio  rodyklę,  sus prinsite  garų  srovę  (7),  o

sukdami rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, srovę susilpninsite. 

4. Paspauskite garų mygtuką (8), kad iš pado skylučių pradėtų verž s garai. Atleidus mygtuką, garų srovė nutrūks. Pradėkite

lyginimą.

Pirmą kartą lyginant garais, iš pado gali pasirody  šiek ek vandens. Taip nu nka dėl dalinio pastovios temperatūros palaikymo.

Rekomenduojame nukreip  pirmą garų srovę į švarų skudurėlį.

5. Norėdami nustaty  pastovią garų srovę, pastumkite mygtuką į priekį (9). Garai veršis, net ir atleidus mygtuką. Norėdami

nutrauk  garų ekimą, pastumkite mygtuką atgal (9). 

Prietaisą naudojant, kaistančio prietaiso indikatoriaus lemputė tai įsižiebs, tai užges. Tai reiškia, kad palaikoma pastovi šildytuvo

temperatūra. Tai visiškai normalu – esiog tęskite lyginimą.

DĖMESIO: nedėkite įkaitusio lygintuvo esiai ant tam nepritaikyto paviršiaus. „Vaporella“ turi lygintuvo kojelę, saugančią paviršius

nuo aukštos prietaiso temperatūros.

4. Ver kalus lyginimas
Galite lygin  ver kaliai, kad pašalintumėte drabužių raukšles ir/ar atgaivintumėte drabužių audinių kvapą bei išvaizdą.

Laikydami lygintuvą ver kaliai, paspauskite garų mygtuką (8). Jei tai leidžia medžiagos rūšis, atsargiai palieskite drabužį padu.

5. Sausas lyginimas be garų
1. Įsi kinkite, kad atlik  visi 1 skiltyje numaty  veiksmai. Pasirinkite nkamą lygintuvo (5-6) temperatūrą, kaip aprašyta 2

skiltyje.
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Pasirinkę sauso lyginimo funkciją, esant paspaustam šildytuvo mygtukui (ON), nespauskite lygintuvo garų srovės mygtuko, nes iš

pado gali pasirody  vandens.

6. Pasibaigus vandeniui
Permatoma talpykla (10) leis visuomet kontroliuo  vandens lygį.

Pasibaigus talpykloje esančiam vandeniui, pasigirs specifiniai siurblio garsai ir nutrūks garų ekimas. Norėdami tęs  naudojimą:

 Išjunkite „Vaporella“ ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Pripildykite vandens talpyklą, kaip aprašyta 1 skiltyje.

 Įjunkite prietaisą į rozetę ir paspauskite įjungimo mygtuką.

DĖMESIO: pildykite talpyklą, k prieš tai išjungę prietaiso kištuką iš rozetės.

7. Bendra priežiūra
 Prieš pradėdami prietaiso tvarkymą ir priežiūrą, įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra ištrauktas iš rozetės, o prietaisas

atvėsęs.

 Norėdami valy  išorines prietaiso detales, naudokite k sudrėkintą skudurėlį. Nenaudokite jokių papildomų valiklių.

 Prietaiso  šildytuvo  priežiūrai  rekomenduojame  „Pol “  pla namą  kalkių  nuosėdų  valiklį  „Kalstop“.  Jo  įsigy  galite

pardavimo taškuose arba internetu (www.pol .com). 

 Valykite atvėsusį prietaiso padą sudrėkintu skudurėliu ar paviršiaus nebraižančia kempine.

DĖMESIO: nekelkite, neneškite ir nepakreipkite įkaitusio ir ant pagrindo stovinčio prietaiso. Palaukite, kol jis atvės.

8. Kalkių nuosėdų šalinimas su „Kalstop“
„Kalstop“ – tai kalkių nuosėdų šalinimo priemonė, skirta garų ir lyginimo sistemų šildytuvų valymui. 

Reguliariai naudojant „Kalstop“, kaskart pripildžius vandens talpyklą:

 Prietaisas tarnaus ilgiau.

 Susiformuoja sausesni garai.

 Nesikaupia kalkių nuosėdos.

 Tausojamos šildytuvo sienelės.

 Sutaupoma elektros energijos.

„Kalstop“ naudojimas

1. Iš rpinkite vieną ampulę 5 litruose vandens, prieš supildami į talpyklą.

2. Pripildykite vandens talpyklą, kaip aprašyta 1 skiltyje.

3. Pradėkite lyginimą. 

Papildomas valymas su „Kalstop“

Prietaise susikaupus labai daug kalkių nuosėdų, įpilkite į šildytuvą 250 ml vandens. Įpilkite 3 „Kalstop“ dozes, įjunkite šildytuvą ir

spauskite garų mygtuką tol, kol nustos verž s garai. Tada išjunkite prietaisą, palaukite bent 2 val., kol jis visiškai atvės, ir keletą

kartų perplaukite šildytuvą, kad pašalintumėte visas kalkių nuosėdas. Išvalę šildytuvą, tęskite įprastą lyginimą.

Prieš valydami šildytuvą, a džiai perskaitykite saugumo perspėjimus, pateiktus 9 skiltyje.

„Kalstop“  parduodamas 20 vnt.  pakuotėmis „Pol “  įgaliotuose klientų aptarnavimo centruose,  pla nimo taškuose ir  internetu

(www.pol .com). 

9. Šildytuvo valymas

DĖMESIO! Garai. Galite nusidegin !

DĖMESIO: prieš atsukdami šildytuvo kamštelį bei ištuš ndami ir pripildydami šildytuvą, įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o jo

kištukas ištrauktas iš rozetės. Leiskite prietaisui atvės  bent 2 val., kitaip rizikuojate nusidegin .

Norėdami už krin  nepriekaiš ngą prietaiso veikimą, valykite šildytuvą kaskart 10-20 kartų (priklausomai nuo vandens kietumo)

panaudoję prietaisą.

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės  bent 2 val., jeigu jis prieš tai buvo įkai ntas.

2. Ištuš nkite vandens talpyklą, kad iš jos nebėgtų vanduo.

3. Apverskite prietaisą ir atsukite šildytuvo valymo kamštelį (11), esan  prietaiso apačioje.

4. Įpilkite 250 ml šalto vandens (12) į šildytuvą, naudodami kartu parduodamą piltuvėlį.

DĖMESIO: nepilkite vandens virš rekomenduojamos ribos. Supilkite vandenį į šildytuvą pamažu, neleisdami jam išbėg  per kraštus.

5. Perplaukite šildytuvą ir supilkite vandenį į kriauklę ar specialią talpyklą. Jeigu vanduo tebėra labai purvinas, kartokite

tol, kol vanduo bus švarus.

6. Įpilkite  100  ml  vandens  į  šildytuvą  ir  užsukite  kamštelį.  Įsi kinkite,  kad  įstatytas  tarpiklis  ir  nkamai  užsuktas

kamštelis.

7. Dar kartą pripildykite vandens talpyklą.
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8. Įjunkite  prietaisą.  Prieš  lygindami,  nukreipkite  garų  srovę  į  kriauklę  ar  kitą  talpyklą,  kad  įsi kintumėte,  jog

nepurškiami nešvarumai. Tam pakaks keleto sekundžių.

9. Tęskite įprastą lyginimą.

10. Laikymas ir saugojimas
1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. 

2. Prieš padėdami saugo , palaukite, kol prietaisas atvės.

3. Ištuš nkite vandens talpyklą.

4. Pritvir nkite laidą ir vamzdelį prie prietaiso šonuose esančių laikiklių (13-14).

5. Sudėkite „Vaporella“, naudodami rankenėlę (15-16).

DĖMESIO: prieš pajudindami „Vaporella“, įsi kinkite, kad prietaiso laidas ir žarnelė yra pritvir n  taip, kaip aprašyta 10.4.

10. Trikdžių šalinimas

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Iš prietaiso pado veržiasi 

vanduo, o ne garai.

Nesusidarė reikiamas slėgis. Įsi kinkite, kad paruošimo naudo  indikatoriaus lemputė yra

užgesusi. Tai reiškia, kad prietaisas yra paruoštas naudo .

Palaukite, kol užgesusios indikatoriaus lemputės parodys, 

kad pasiekta reikiama temperatūra ir slėgis.

Nustatyta žemiausia temperatūra. Temperatūros rankenėle nustatykite vidu nę arba 

maksimalią temperatūrą.

Pirmą kartą purškiami garai. Nukreipkite garų srovę į skudurėlį, kol nebesiskirs vanduo.

Iš prietaiso pado nesiveržia 

garai.

Išjung  ON-OFF ir šildytuvo mygtukai. Įsi kinkite, kad prietaisas yra įjungtas į rozetę ir yra 

paspaus  ON-OFF bei šildytuvo mygtukai.

Pasibaigė vanduo talpykloje. Pripildykite vandens talpyklą.

Iš pado veržiasi labai silpna 

garų srovė.

Nustatyta silpniausia garų srovė. Sus prinkite srovę, nustatę vidu nį arba aukščiausią srovės 

intensyvumą.

Garai gali bū  labai sausi, todėl 

beveik permatomi.

Tai visiškai normalu – garų sausumas priklauso nuo aplinkos 

sąlygų. Garai tebėra veiksmingi.

Prietaisas neįsijungia. Išjungtas ON/OFF mygtukas. Paspauskite ON/OFF mygtuką.

Prietaisui ne ekiama elektra. Įsi kinkite, kad prietaisas buvo įjungtas į rozetę, kaip 

aprašyta 1 skiltyje.

Ant medžiagos laša 

vanduo.

Lyginimo lentos užvalkalas nėra 

pritaikytas garų šildytuvo galingumui.

Įsi kinkite, kad naudojate nkamą lyginimo stovą, geriausia 

– su grotelėmis, neleidžiančioms vyk  kondensacijai. 

Po prietaisu kaupiasi 

vanduo.

Ne nkamai užsuktas šildytuvo 

valymo kamštelis.

Atsukite ir užsukite šildytuvo valymo kamštelį (9 skyrelis).

Pažeistas valymo kamštelio tarpiklis. Nuneškite „Vaporella“ į ar miausią klientų aptarnavimo 

centrą.

Jeigu problemos nepavyksta pašalin , kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Garan ja
Garan ja suteikiama prietaiso naudojimui namuose ir  yra pradedama skaičiuo  nuo pirkimo datos, įrodomos pateikus pirkimo

dokumentą. Nepateikus tokio dokumento, prietaisas nebus nemokamai taisomas. 

Garan ja nepažeidžia pirkėjo teisių, numatytų Europos direktyva 99/44/EC.

Garan ja  galioja  šalyse,  kurios  laikosi  Europos  direktyvos  99/44/EC.  Kitose  šalyse  galioja  vie niai  garan jų  sąlygas

reglamentuojantys įstatymai.

Garan jos sąlygos

Garan nio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja nemokamai pataisy  dėl su prietaiso pagaminimo ar medžiagų kokybe susijusių

priežasčių atsiradusius gedimus. Jeigu prietaiso neįmanoma pataisy , gamintojas gali pasirink  nemokamai pakeis  prietaisą nauju.

Norėdamas pasinaudo  garan ja, pirkėjas turėtų apsilanky  viename iš įgaliotų klientų aptarnavimo centrų ir pateik  galiojan

pirkimo  čekį  su  pirkimo  data.  Nepateikus  pirkimo  datą  įrodančio  dokumento,  naudotojas  už  taisymą  turės  susimokė  pats.

Saugokite pirkimo čekį viso garan nio laikotarpio metu.

Garan ja negalioja, jeigu prietaisas sugenda:

 Dėl su prietaiso pagaminimo kokybe nesusijusių priežasčių;

 Ne nkamai ir ne pagal naudotojo vadovo nurodymus naudojant prietaisą;

 Force majeure atvejais, įvykus trumpajam jungimui ar gaisrui, taip pat jeigu prietaisą taiso ir modifikuoja ki  nei gamintojo

įgalio  tre eji asmenys;

 Naudojant kitokias nei gamintojo atsargines dalis, taip pat kai prietaisą taiso ki  nei gamintojo įgalio  specialistai;

 Kai naudotojas specialiai gadina prietaisą;
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 Kai prietaiso detalės natūraliai nusidėvi dėl dažno naudojimo;

 Dėl susikaupusių kalkių nuosėdų;

 Ne nkamai ar pernelyg retai prietaisą valant;

 Naudojant ne „Pol “ prietaiso priedus, naudotojo modifikuotus priedus ir kitas detales, nepritaikytas prietaisui.

Ne nkamai ir/ar ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garan ja negalios. 

Gamintojas  ir  pardavėjas  neatsako už  esiogiai  ar  ne esiogiai  žmonėms,  turtui  ar  gyvūnams padarytą  žalą,  jeigu  nesilaikoma

naudotojo vadovo rekomendacijų. 
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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


