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SILENCE ECO FRIENDLY_19.55 SILENCE ECO FRIENDLY_19.50  SILENCE ECO FRIENDLY_14.55 

 SILENCE ECO FRIENDLY_14.45 

1 2 3 

IMBUTO 

PILTUVAS 

ENTONNOIR 

EMBUDO 

TRICHTER 

FUNIL 

4 

CHIAVE ESAGONALE 

ŠEŠIAKAMPIS RAKTAS 

CLÉ À SIX PANS LLAVE 

HEXAGONAL 

SECHSKANTSCHLÜSSEL 

CHAVE HEXAGONAL 

5
14.55 / 14.45 

įj. / išj. 

6 7 8 
19.55/14.55/14.45

10 11 2 h 

19,50 

12 13 14 15 16 



PAPILDOMAI 

PAEU0200 

tik 19.55/14.55/14.45 

SOLETTA ANTI –LUCIDO 

NUO BLIZGESIO APSAUGANTIS PADAS 

SEMELLE ANTI -LUSTRANTE SUELA 

ANTI -BRILLOS 

ANTI – GLANZEFFEKT -SOHLE 

BASE ANTI -BRILHOS 

PAEU0094 

PAEU0227 STALELIS SU RATUKAIS 

PAEU0202 

TELO UNIVERSALE 

UNIVERSALUS AUDINYS 

TOILE UNIVERSELLE 

PAÑO UNIVERSAL 

UNIVERSALTUCH CAPA 

UNIVERSAL 

FPAS0030 

ASSE STIRA E ASPIRA 

„STIRA E ASPIRA“ AŠIS 

PLANCHE STIRA E ASPIRA 

TABLA STIRA E ASPIRA 

BÜGELBRETT STIRA E ASPIRA 

TÁBUA STIRA E ASPIRA 

FPAS0001 

ASSE VAPORELLA 

„VAPORELLA“ AŠIS 

PLANCHE VAPORELLA 

TABLA VAPORELLA 

BÜGELBRETT VAPORELLA 

TÁBUA VAPORELLA 

FPAS0032 

ASSE STIRA E ASPIRA TOP 

„STIRA E ASPIRA“ VIRŠUS 

SHAFT PLANCHE STIRA E ASPIRA TOP 

TABLA STIRA E ASPIRA TOP 

BÜGELBRETT STIRA E ASPIRA TOP TÁBUA 

STIRA E ASPIRA TOP 

Gli accessori optional sono disponibili all’acquisto nei migliori negozi di elettrodomestici, nei  Centri  Assistenza  autorizzati  e  sul  sito  www.polti.com. 

Papildomų priedų galite įsigyti iš geriausių mūsų buitinių prietaisų platintojų, įgaliotame „Polti“ priežiūros centre arba internetu www.polti.com. 

Les accessoires en option sont disponibles dans les meilleurs magasins d’appareils électroménagers, un SAV agréé  ou sur le site www.polti.com. 

Los accesorios opcionales están en venta en las mejores tiendas de electrodomésticos, Centros de Asistencia Autorizadoo en la  página web www.polti.com.     Die  

optionalen  Zubehörteile  sind  in  gut  geführten  Haushaltsgeschäften  ,  bei  den  Autorisierten  Kundendienstcenter  oder  auf  www.polti.com  erhältlich. Os acessórios 

opcionais estão disponíveis para compra nas melhores lojas de eletrodomésticos, um dos Centros de Assistência Autorizados ou no site www.polti.com. 
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SAUGOS PERSPĖJIMAI 

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, 

SUSIJUSIOS SU NAUDOJIMU 

ĮSPĖJIMAS! PRIEŠ PRADĖDAMI 

NAUDOTI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI 

PERSKAITYKITE VISUS 

NURODYMUS IR ĮSPĖJIMUS ŠIAME 

VADOVE IR ANT PATIES 

PRIETAISO. 

„Polti S.p.A.“ neprisiima jokios atsakomybės už 

nelaimingus atsitikimus, įvykusios dėl netinkamo 

šio prietaiso naudojimo. 

Tinkamas prietaiso naudojimas yra naudojimas, 

išsamiai aprašytas vadove. 

Prietaiso naudojimas kitais tikslais, negu nurodyta 

šioje instrukcijoje, panaikina garantiją. 

SAUGOS SIMBOLIAI: 

ĮSPĖJIMAS: aukšta temperatūra. Rizika 

nusiplikyti! 

Jei pavaizduota ant produkto, nelieskite 

dalių, nes jos gali būti labai karštos. 

ĮSPĖJIMAS: garai. 

Rizika nusiplikyti! 

Šis prietaisas įkaista iki labai aukštos 

temperatūros. Jei įrenginį naudosite netinkamai, 

galite nusiplikyti. 

• Niekada neardykite arba neatlikite priežiūros

darbų prietaisų, išskyrus atvejus, numatytus

šiame vadove. Jei prietaisas sugenda

arba netinkamai veikia, nebandykite pats jo 

pataisyti. Jei prietaisas buvo stipriai sutrenktas, 

nukrito, buvo pažeistas arba įkrito į vandenį, gali 

būti nesaugu toliau jį naudoti. Netinkamas 

naudojimas arba nepakankamas vadovavimasis 

šio dokumento instrukcijomis gali būti rimto 

nelaimingo atsitikimo priežastis. Visada 

susisiekite su įgaliotu priežiūros centru. 

• Jei dėl priežiūros arba valymo darbų reikia

patekti prie virintuvo, įsitikinkite, kad prietaisas

išjungtas ties maitinimo jungikliu ir atjungtas iš

tinklo bent 2 valandas.

• Šį prietaisą gali naudoti vyresni negu 8 metų

vaikai, asmenys su mažesniais fiziniais,

sensoriniais arba psichiniais gebėjimais arba

nepatyrę asmenys tik tuomet, kai jie iš anksto

gavo nurodymus, kaip saugiai naudoti prietaisą,

ir tik tuomet, jei buvo informuoti apie pavojų,

siejamą su produktu. Draudžiama su prietaisu

žaisti vaikams. Suaugusio asmens neprižiūrimi

vaikai, negali atlikti prietaiso valymo ir

priežiūros darbų. Kai prietaisas įjungtas arba

vėsta, laikykite jį ir jo maitinimo laidą

jaunesniems negu 8 metų vaikams

nepasiekiamoje vietoje.

• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje: jos nėra žaislai. 

Plastikinį krepšelį laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje: pavojus uždusti! 

• Šis prietaisas yra skirtas išimtinai buitiniam

naudojimui patalpose.

Kad sumažintumėte nelaimingų atsitikimų,

įskaitant, gaisro, mirties nuo elektros smūgio,

asmeninės traumos ir nusiplikymo riziką, tiek

naudojant prietaisą,
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tiek jį ruošiant naudojimui, atliekant 

priežiūros darbus ir saugant, visada imkitės 

pagrindinių atsargumo priemonių, 

pateikiamų šiame vadove. 

RIZIKA, SUSIJUSI SU ELEKTRA – 

MIRTIS NUO ELEKTROS SMŪGIO 

• Saugų elektros prietaisų naudojimą užtikrina

įžeminimo sistema ir itin jautrus sistemos

išjungiklis, įrengiamas su magnetotermine jūsų

buitinės sistemos išjungimo sistema. Todėl dėl

savo pačių saugumo patikrinkite, ar elektros

sistema, prie kurios jungiamas prietaisas, atitinka

galiojančius teisės aktus.

• Nejunkite prietaiso į tinklą, jei įtampa neatitinka

naudojamos buitinės elektros grandinės įtampos.

• Neperkraukite lizdų adapteriais ir (arba)

transformatoriais.  Prietaisą junkite į viengubą

lizdą, kurio stipris yra suderinamas su pristatyto

kištuko stipriu.

• Nenaudokite elektros ilginamųjų laidų, kurie

neatitinka galios arba kurie nėra suderinamai su

teisės aktų nuostatomis. Jie gali perkaisti ir

galimai gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą, dėl

to gali nutrūkti elektros energijos tiekimas arba

gali būti pažeista įranga. Naudokite tik

sertifikuotus ilginamuosius laidus, tinkamus

galiai, palaikančius 16 A stiprį ir įžemintus.

• Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš lizdo,

visada išjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo

(ON/OFF) jungikliu.

• Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, netraukite už

maitinimo laido, o traukite už paties kištuko –

taip nepažeisite nei kištuko, nei laido.

• Visada ištraukite prietaiso kištuką iš lizdo, jei jis

nenaudojamas, ir prieš atlikdami paruošimo,

priežiūros arba valymo darbus.

• Jei prietaisas įjungtas į tinklą, jo negalima palikti

be priežiūros.

• Prieš jungdami prietaisą į tinklą ir prieš jį

naudodami, visiškai išvyniokite laidą ir garų

vamzdelį. Produktą visada naudokite visiškai

išvynioję laidą ir garų vamzdelį.

• Netraukite ir netampykite laido ir garų

vamzdelio, saugokite, kad jie nesusisuktų, nebūtų

prispausti arba ištempti. Laidą ir garų vamzdelį

laikykite atokiai nuo karštų ir (arba) aštrių

paviršių ir elementų. Saugokite, kad laidai

nebūtų prispausti tarp durų ir langų. Stipriai

netraukite laido ir garų vamzdelio aplink

kampus. Saugokitės, kad neužmintumėte ant

laido. Neperbraukite laido ir garų vamzdelio su

prietaisu. Nevyniokite laido ir garų vamzdelio

aplink prietaisą, ypač jei prietaisas yra įkaitęs.

• Nekeiskite maitinimo laido kištuko.

• Jei maitinimo laidas ir garų vamzdelis yra

pažeisti, siekiant išvengti galimo pavojaus, juos

gali pakeisti tik gamintojas, jo priežiūros atstovas

arba panašiai kvalifikuotas asmuo. Nenaudokite

produkto, jei pažeistas jo maitinimo laidas ir garų

vamzdelis.
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• Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ir

(arba) šlapiu kūnu arba pėdomis.

• Nenaudokite prietaiso šalia konteinerių, pilnų

vandens, pvz., kriauklių, vonių ir plaukimo

baseinų.

• Nepanardinkite prietaiso, įskaitant jo maitinimo

laidą ir kištuką, į vandenį arba kitus skysčius.

• Garai negali būti nukreipti į įrangą, kurią sudaro

elektriniai arba elektroniniai komponentai.

RIZIKA, KYLANTI NAUDOJANT 

PRODUKTĄ – TRAUMOS IR RIZIKA 

NUSIPLIKYTI 

• Produktas neturėtų būti naudojamas zonose, kur

kyla sprogimo pavojus, arba kuriose yra toksiškų

medžiagų.

• Nepilkite toksiškų medžiagų, rūgščių, tirpiklių,

skiediklių, ėsdinančių medžiagų ir (arba)

sprogmenų arba kvepalų į rezervuarą.

• Į rezervuarą pilkite tik tą vandenį arba vandens

mišinį, nurodytą skyriuje „KOKĮ VANDENŲ

PILTI?“.

• Nenukreipkite garų srovės arba lygintuvo į

toksiškas medžiagas, rūgštis, tirpiklius, 

skiediklius arba ėsdinančias medžiagas. 

Pavojingų medžiagų tvarkymas ir šalinimas turi 

būti atliekamas pagal šių medžiagų gamintojų 

indikacijas. 

• Nenukreipkite garų srovės arba lygintuvo į

sprogius miltelius arba skysčius,

angliavandenilius, atvirą liepsną arba itin

karštus objektus. 

• Visas korpuso dalis laikykite atokiai nuo

vakuuminės įsiurbimo angos ir atokiai nuo

judančių dalių.

• Produkto nedėkite šalia šilumos šaltinių,

pavyzdžiui, židinių, krosnių ir orkaičių.

• Pasirūpinkite, kad produkto angos ir grotelės

nebūtų užstatytos.

• Nenukreipkite garų srovės arba lygintuvo į

žmones arba gyvūnus.

• Nenukreipkite garų srovės arba lygintuvo į

drabužius, kuriuos dėvite pats arba kitas asmuo.

• Drabužiai, audiniai ir medžiagos, kurie buvo

apdoroti garu giliuoju būdu, įkaista iki labai

aukštos temperatūros (daugiau negu 100 °C).

Būkite atidus, kai naudojate prietaisą.

• Naudodami produktą, laikykite jį horizontalioje

padėtyje ant stabilaus paviršiaus.

• Norėdami toliau naudoti garus, grąžinkite jungiklį į

pradinę jo padėtį.

• Lyginkite tik ant atramų, kuriuos yra atsparios

karščiui ir per kurias gali prasiskverbti garai.

• Kai įstatote lygintuvą į jo stovą, įsitikinkite, kad

paviršius, ant kurio statote stovą, yra stabilus.

• Jei reikia pakeisti kilimėlį, ant kurio statomas

lygintuvas, kai jis trumpam nenaudojamas, naudokite

tik originalias atsargines dalis.

• Lygintuvas turi būti naudojamas ir atremiamas ant

stabilaus paviršiaus.

• Nestatykite karšto prietaiso ant karščiui neatsparių

paviršių.

• Jei lyginate sėdėdami, įsitikinkite, kad garų srovė

nėra nukreipta į jūsų kojas. Garai gali nuplikyti.
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• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo,

įsitikinkite, kad nenuspaustas nuolatinės garų

srovės mygtukas (jei toks yra).

• Niekada nepalikite lygintuvo be priežiūros, jei jis

įjungtas į elektros lizdą.

TINKAMAS PRODUKTO NAUDOJIMAS 
Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui kaip garinis lygintuvas su 

atskiru virintuvu; jį naudoti reikia pagal aprašymus ir instrukcijas, pateiktas 

šiame vadove. Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir laikykitės jų. Jei 

prarasite vadovą, galite jį peržiūrėti ir (arba) atsisiųsti iš svetainės  

www.polti.com. 

Tinkamas prietaiso naudojimas yra tik toks naudojimas, kaip išsamiai 

aprašyta šiame vadove. Bet koks kitoks naudojimas gali pažeisti prietaisą ir 

panaikinti garantiją. 

INFORMACIJA NAUDOTOJAMS 
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos 

atliekų, šis prietaisas negali būti šalinamas su buitinėmis atliekomis ir turi 

būti siunčiamas oficialiai atliekų surinkimo bendrovei. Šis prietaisas atitinka 

ES direktyvą 2011/65/ES. 

Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis ant prietaiso rodo, kad 

produkto tarnavimo laiko pabaigoje jis turi būti šalinamas atskirai 

nuo kitų atliekų. Dėl šios priežasties produkto tarnavimo laiko 

pabaigoje 

jis turi būti perduotas tinkamam atliekų surinkimo centrui, surenkančiam 

elektros ir elektronikos atliekas. Tinkamas atskirų atliekų surinkimas 

palengvina vėlesnį prietaiso perdirbimą, apdorojimą ir aplinkai 

nekenksmingą šalinimą bei padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir 

žmogaus sveikatai. Tokiu būdu taip pat raginama perdirbti medžiagas, iš 

kurių produktas yra pagamintas. Jei produkto savininkas prietaisą šalina 

neteisėtai, jis gali užsitraukti administracines sankcijas, numatytas 

galiojančiuose teisės aktuose.       „Polti S.p.A.“ pasilieka teisę keisti įrangą 

arba priedų technines savybes be išankstinio pranešimo. 

Prieš išgabenant visus mūsų produktus iš gamyklos, jie yra atidžiai 

išbandomi.   Dėl šios priežasties jūsų VAPORELLA virintuvo viduje gali 

būti šiek tiek vandens likučių. 

KOKĮ VANDENĮ NAUDOTI VIRINTUVE 
Šis prietaisas sukurtas veikti su įprastu vidutiniu geriamuoju vandeniu, kurio 

temperatūra 8–20 °F. Jei geriamajame vandenyje yra daug kalkių, naudokite 

mišinį, kurio 50 % sudarytų geriamasis vanduo ir 50 % – demineralizuotas 

vanduo, kurio galima nesunkiai įsigyti. Nenaudokite vien tik 

demineralizuoto vandens. 

Įspėjimas: vandens kietumą patikrinkite savo vietos valdžios 

institucijos techniniame biure arba kreipkitės į vietos vandens tiekėją. 

Kad prietaisas tarnautų ilgiau, naudokite tik distiliuotą vandenį. 
Jei naudojate tik geriamąjį vandenį, galite sumažinti kalkių susidarymą 

naudodami specialų kalkių produktą Kalstop, kurį platina „Polti“; jo galima 

įsigyti visuose didžiuosiuose buitinių prietaisų parduotuvėse arba internetu 

www.polti.com. 

Niekada nenaudokite lietaus vandens arba vandens, kuriame yra priedų 

(pvz., krakmolo, kvepalų), arba vandens, pagaminto kitų prietaisų, vandens 

minkštinimo priemonių arba filtravimo ąsočių. Nenaudokite cheminių 

medžiagų arba ploviklių. 
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1. PARUOŠIMAS NAUDOTI
1.1 Virintuvą statykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kuris yra 

atsparus aukštai temperatūrai. 

1.2 Nuimkite savaiminio pripildymo rezervuaro dangtelį (1) ir 

pripildykite rezervuarą maždaug 1,2 l vandens; stebėkite, kad nepripiltumėte 

per daug. 

Dėl nuolatinio pripildymo sistemos jums nereikia nustoti lyginti ir palaukti, 

kol prietaisas atvės, nes rezervuaras gali būti papildomas pagal poreikį. 

1.3 Pakeiskite dangtelį. 

1.4 Švelniai ištraukite maitinimo laidą (2) ir prijunkite jį prie tinkamo 

įžeminto tinklo lizdo (3). Produktą visada naudokite visiškai išvynioję laidą. 

1.5 Nuspauskite įjungimo / išjungimo (ON/OFF) jungiklį (esantį įrenginio 

šone) (4). Įsižiebs indikacinė lemputė (  ) bei indikacinė lemputė 

„Lygintuvo šildymas“. 

Garsas, skleidžiamas įjungiant prietaisą ir periodiškai naudojant 

lygintuvą, atsiranda dėl vandens pakartotinio papildymo sistemos ir 

yra gana įprastas. 

2. LYGINTUVO TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS
Modelio „Silence Eco Friendly 19.55/19.50“ temperatūra reguliuojama 

automatiškai pagal medžiagos, kurią reikia lyginti, tipą. Modelis „Silence 

Eco Friendly 14.55/14.45“ 

Prieš lygindami drabužį, visada patikrinkite simbolius, 

esančius jo etiketėje, kurie yra gamintojo pateiktos instrukcijos.  

Vadovaudamiesi toliau pateikta lentele, pasirinkite geriausiai tinkantį 

lyginimo būdą. 

Aukšta temperatūra – medvilnė, linas 

Nustatykite lygintuvo temperatūros reguliavimo sukamąjį ratuką ant 

padėties ••• 

Vidutinė temperatūra – vilna, šilkas 

Nustatykite lygintuvo temperatūros reguliavimo sukamąjį ratuką ant 

padėties •• 

Žema temperatūra – sintetinės medžiagos, akrilas, nailonas, poliesteris 

Nustatykite lygintuvo temperatūros reguliavimo sukamąjį ratuką ant 

padėties • 

- Nelyginkite

- Lyginimas ir valymas garais neleidžiamas

DĖMESIO: žemai temperatūrai nerekomenduojame naudoti garų, nes vanduo 

gali pratekėti pro pade esančias angas. Vidutinei temperatūrai keiskite garų 

naudojimą ir sausą lyginimą, kad išvengtumėte vandens pratekėjimo pro pado 

angas. 

Suskirstykite skalbinius pagal simbolius ant drabužių ir pagal 

medžiagos tipą. Lyginti pradėkite nuo drabužių, kuriems reikia 

žemiausios temperatūros, kad sumažintumėte laukimo laiką ir 

nesudegintumėte medžiagos. 

3. LYGINIMAS GARAIS
3.1 Įsitikinkite, kad perskaitėte 1 skyrių. 

3.2 Modeliui „Silence Eco Friendly 19.55/19.50“ pasirinkite lyginamos 

medžiagos tipą, pasukdami garų reguliavimo ratuką (6); lygintuvas 

automatiškai sureguliuoja optimalią temperatūrą. 

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis ir sureguliuokite garų slėgį 

(6). Sint-Silk-Dry drabužiams iš acetato, akrilo, aksomo, nailono, šilko, 

viskozės, poliesterio. 

Wool vilnoniams drabužiams. 

Cotton medvilniniams drabužiams ir 

džinsui. Linen lininiams drabužiams. 

Modelio „Silence Eco Friendly 14.55/14.45“ temperatūrą reguliuokite taip, 

kaip aprašyta 2. Sureguliuokite garų slėgį, pasukdami darų reguliavimo 

ratuką (6) pagal lyginamos medžiagos tipą. Vadovaukitės toliau 

pateikiamomis instrukcijomis. 

Level 1 sintetiniams arba švelniems 

audiniams. Level 2 vilnai ir šilkui. 

Level 3 medvilnei, džinsui ir linui. 

3.3 Indikacinė lemputė (    ) pradės mirksėti, indikuodama, kad virintuvas 

kaista. 

3.4 Palaukite, kol indikacinė lemputė ( ) švies pastoviai, ir lygintuvo 

indikacinė lemputė išsijungs. 

3.5 Nuspauskite lygintuvo garų mygtuką (7), kad garai pradėtų skverbtis per 

pade esančias angas. Atleidus mygtuką, srautas sustoja. Toliau lyginkite 

drabužius. 

Kai pirmą kartą naudojate garus, iš pado gali išlašėti keli vandens 

lašai – taip nutinka dėl nepakankamo šiluminio stabilumo. Dėl šios 

priežasties rekomenduojame, kad pirma garų srovė būtų nukreipta į 

audinį (švarų rankšluostėlį). 

3.6 Jei norite, kad garų srovė būtų nuolatinė, pastumkite mygtuką (8) į 

priekį. Garai bus purškiami netgi atleidus mygtuką. Jei norite nutraukti garų 

purškimą, pastumkite mygtuką (8) atgal. 

Naudojant lygintuvą, indikacinė lemputė „Lygintuvo šildymas“ 

įsijungs ir išsijungs. Tai rodo, kad pradėjo veikti elektrinis rezistorius, 

kuris palaiko pastovų virintuvo slėgį. Šis reiškinys yra normalus, todėl 

galima toliau lyginti. 

DĖMESIO: įkaitusio lygintuvo nestatykite ant jokio paviršiaus. 

„Vaporella“ parduodamas su karščiui atspariu kilimėliu su minkštais, 

neleidžiančiais slysti įsiuvais, atspariais aukštai temperatūrai. 

4. VERTIKALUS LYGINIMAS
Galima lygintuvą naudoti vertikaliai ir taip šalinti audinio raukšles ir (arba) 

atnaujinti pluoštą, pašalinant galimą likusį kvapą. 

Laikykite lygintuvą vertikaliai, nuspauskite garų mygtuką (7) ir šiek tiek 

padu palieskite audinį, jei jis yra atitinkamo tipo. 
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5. SAUSASIS LYGINIMAS
5.1 Įsitikinkite, kad perskaitėte 1 skyrių. 

5.2 Silence Eco Friendly_19.50-19.55 pasukite garų reguliavimo ratuką (6) 

ant padėties „Sint-Silk-Dry“. 

5.3 Silence Eco Friendly_14.55/14.45 lygintuvo temperatūrą (5) 

reguliuokite taip, kaip aprašyta 2. Pasukite garų reguliavimo ratuką (6) ant 

padėties DRY. 

5.4 Indikacinė lemputė (    ) išsijungia. 

6. PASIBAIGĖ VANDUO
Kadangi rezervuaras (9) yra skaidrus, visada matomas vandens lygis. 

Vandens trūkumą rezervuare indikuoja speciali lemputė ( ). 

Norėdami tęsti darbą, tiesiog: 

- pripildykite rezervuarą vandens, kaip aprašyta 1 skyriuje;

- nuspauskite garų mygtuką bent 2 sekundėms. 

Taip iš naujo aktyvinsite pakartotinio vandens papildymo sistemą. Jei dar 

kartą 

įsijungia mažo vandens kiekio indikatorius      po pripildymo ciklo, 

bent 2 sekundėms nuspauskite garų mygtuką. 

7. AUTOMATINIS IŠJUNGIMAS
Jei lygintuvas nenaudojamas 10 minučių (skaičiuojant nuo paskutinio karto, 

kai buvo nuspaustas lygintuvo mygtukas), virintuvas ir lygintuvas išsijungs 

automatiškai. 

Mirksi indikacinė lemputė (   ). 

Norėdami pakartotinai aktyvinti prietaisą, nuspauskite garų užklausos 

mygtuką (7) mažiausiai 1 sekundę. 

Automatinio išjungimo funkcija nebus taikoma, jei garų srauto 

valdymo ratukas (6) yra nustatytas ant DRY. 

Nenaudokite jokių skalbiklių. 

Jei norite gerai atlikti techninę priežiūrą, rekomenduojame naudoti 

„Kalstop“, specialias natūralaus pagrindo kalkes, platinamas „Polti“, kurių 

galima įsigyti visuose didžiuosiuose buitinių prietaisų parduotuvėse arba 

internetu www.polti.com. 

Lygintuvo padą valykite drėgna šluoste arba švelnia šluoste, kai jis yra 

visiškai atvėsęs. 

10. „KALSTOP“
„Kalstop“ yra kalkių produktas, skirtas prietaisams su virintuvu, kurių 

paskirtis lyginti arba valyti garais. 

Reguliariai naudokite „Kalstop“ kiekvieną kartą, kai pilate vandenį į 
rezervuarą. 

- Tai pailgina prietaiso tarnavimo laiką. 

- Garai tampa „sausesni“.

- Neleidžia formuotos kalkėms. 

- Apsaugo virintuvo sieneles.

- Padeda taupyti energiją.

KAIP NAUDOTI „KALSTOP“ 

10.1 Prieš supildami į rezervuarą, atskieskite vieną buteliuką 5 l vandens. 

10.2 Pripildykite rezervuarą vandens, kaip aprašyta 1 skyriuje. 

10.3 Pradėkite lyginti drabužius. 

„Kalstop“ parduodamas pakuotėmis po 20 buteliukų, buitinių prietaisų 

parduotuvėse, „Polti“ įgaliotuose priežiūros centruose ir www.polti.com. 

11. VIRINTUVO VALYMO FUNKCIJA „CALC

CONTROL“

ĮSPĖJIMAS: garai. 

Rizika nusiplikyti! 

8. FUNKCIJA „TURBO“
Kai aktyvinta funkcija TURBO, prietaisas sureguliuoja idealų garų slėgį 

lyginti drabužius netgi su itin sunkiai įveikiamomis raukšlėmis. 

Šiuo režimų nelyginkite sintetinių audinių, šilko ir vilnos. 

Aktyvinkite funkciją „Turbo“ nuspausdami mygtuką (10); įsitikinkite, kad 

prietaisas jau  gali veikti garų režimu (šviečia lemputė). Kai (    -TURBO) 

lemputė greitai mirksi, funkcija „Turbo“ yra aktyvinta, geriausias našumas 

bus pasiektas per maždaug 30 sekundžių. 

Funkcija „Turbo“ išjungiama po 10 minučių arba nuspaudus mygtuką 

„Turbo“ dar kartą arba pasukus garų reguliavimo ratuką. 

9. BENDROJI PRIEŽIŪRA
Prieš atlikdami bet kokius prietaiso priežiūros darbus, visada ištraukite jo 

kištuką iš lizdo ir palaukite, kol produktas visiškai atvės. 

Norėdami nuvalyti prietaiso išorę, naudokite tik drėgną šluostę. 

ĮSPĖJIMAS: Rizika nusiplikyti! Prieš bandydami patekti prie 

virintuvo (nuimdami dangtelį, papildydami, tuštindami), įsitikinkite, 

kad prietaisas yra išjungtas ties maitinimo jungikliu ir atjungtas iš 

tinklo bent dvi valandas. 

Ši speciali funkcija leidžia prailginti „Vaporella“ tarnavimo laiką, nes 

automatiškai indikuoja, kad reikia išvalyti virintuvą. 

Kai indikacinės lemputės  ( )-(   )-(   ) pradeda iš eilės mirksėti, atlikite 

toliau nurodytus veiksmus. 

11.1 Ištraukite prietaiso kištuką ir palaukite bent dvi valandas, kol 

prietaisas atvės, jei jis buvo įkaitęs. 

11.2 Ištuštinkite vandens rezervuarą, kad išvengtumėte nuotėkio. 

11.3 Apverskite prietaisą aukštyn kojomis ir, naudodami šešiakampį raktą, 

pristatytą su įrenginiu, atsukite virintuvo valymo dangtelį, esantį ant 

pagrindo (11). 

11.4 Naudodami pristatytą piltuvą, įpilkite 250 ml šalto vandens (12) į 

virintuvą. 

ĮSPĖJIMAS: neviršykite rekomenduojamo vandens kiekio ir pilkite jį į 

virintuvą lėtai, stebėkite, kad nepripiltumėte per daug. 
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11.5 Išskalaukite virintuvą ir išpilkite vandenį į kriauklę arba specialią 

talpą. Jei vanduo labai nešvarus, pakartokite veiksmą, kol pradės bėgti 

švarus vanduo. 

11.6 Į virintuvą įpilkite 100 ml vandens ir užsukite atgal dangtelį. 

Įsitikinkite, kad įdėtas sandariklis ir kad dangtelis užsuktas tinkamai. 

11.7 Vėl pripildykite rezervuarą vandens. 

11.8 Įkiškite prietaiso kištuką į elektros tinklo lizdą (3). 

11.9 Laikydami nuspaustą garų mygtuką (7), įjunkite prietaisą naudodami 

ON/OFF jungiklį (3). Laikykite nuspaustą garų mygtuką tol, kol šviečia 

indikacinė lemputė   ( ). 

11.10 Dabar prietaisas vėl gali būti naudojamas įprastai. 

Jei šviečia trys „Calc control“ indikacinės lemputės, išjungiamas ir 

virintuvas, ir lygintuvas. Norėdami toliau lyginti, turite išvalyti 

virintuvą. 

Tačiau galima atidėti valymą nuspaudžiant garų mygtuką bent dviems 

sekundėms (7). Kitą kartą, kai įjungiamas prietaisas, trys indikacinės 

lemputės vėl pradės mirksėti – tai reiškia, kad virintuvą vis dar reikia 

išvalyti. 

12. SAUGOJIMAS
12.1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį iš elektros tinklo. 

12.2 Palaukite, kol prietaisas visiškai atauš ir tik tuomet padėkite jį saugoti. 

12.3 Ištuštinkite vandens rezervuarą. 

12.4 Viengubą vamzdelį įstatykite į specialų korpusą, esantį prietaiso (13) 

šone. 

12.5 Maitinimo laidą įterpkite į specialų laidui skirtą skyrių (14). 

12.6 „Vaporella“ perkelti galite naudodami rankeną (15–16). 

ĮSPĖJIMAS: Prieš pernešdami „Vaporella“ naudodami rankeną, 

įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir viengubas vamzdelis yra saugomi 

taip, kaip aprašyta 12.4–12.5 punktuose. 
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13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Iš pado ne purškiami garai, o teka 

vanduo 

Nepasiektas reikiamas slėgis Patikrinkite, ar šviečia indikacinė garų paruošimo lemputė, 

rodanti, kad „Vaporella“ pasiekė reikiamą slėgį 

Palaukite, kol bus pasiekta reikiama temperatūra ir slėgis, 

kaip rodoma indikacinių lempučių 

Lygintuvo temperatūros ratukas nustatytas 

ant minimalios vertės 

Sureguliuokite lygintuvo temperatūros ratuką ant 

vidutinės / maksimalios vertės 

Garai purškiami pirmą kartą Purkškite garus ant audinio, kol iš pado angų pradės 

būti purškiami garai 

Iš lygintuvo pado nėra purškiami garai Lygintuvo ir virintuvo išjungimo / 

įjungimo jungiklis nustatytas ant OFF 

padėties 

Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas į elektros tinklą ir kad 

nuspaustas įjungimo / išjungimo jungiklis 

Tuščias vandens rezervuaras Pripildykite vandens rezervuarą, kaip pavaizduota 6 
skyriuje 

Iš lygintuvo pado purškiama mažai garų Garų reguliavimo ratukas nustatytas ant 

minimalios vertės 

Padidinkite garų srautą pasukdami garų reguliavimo ratuką 

ant vidutinės / maksimalios vertės 

Garai yra „sausi“, todėl juos sunku matyti, 

tačiau jie yra ir yra veiksmingi 

Tai įprastam ypač esant tam tikroms aplinkos sąlygoms 

Prietaisas neįsijungia Įjungimo / išjungimo jungiklis nustatytas ant 
padėties OFF 

Išjungtas maitinimas 

Nuspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį 

Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo atjungtas iš tinklo, kaip 

nurodyta 1 skyriuje. 

Vandens rezervuaras buvo pripildytas, 

tačiau garai nepurškiami 

Po vandens trūkumo indikacijos prietaisas 

nebuvo perstatytas. 

Bent 2 sekundėms nuspauskite garų mygtuką, kaip 

aprašyta 6 skyriuje 

Ant audinio matyti vandens lašų Apklotas, naudojamas ant lyginimo lentos, 

yra drėgnas, nes negali atlaikyti garų 

stoties galios 

Patikrinkite, ar tinkamai parinktas stovas (stovas turi 

būti su grotelėmis, kurios neleistų kauptis kondensatui) 

Po prietaisu yra vandens Netinkamai užsuktas virintuvo valymo 

dangtelis 

Pažeistas virintuvo valymo dangtelio 

dangtelis 

Atsukite virintuvo valymo dangtelį ir užsukite jį atgal 

(9 skyrius) 

Nugabenkite „Vaporella“ į įgaliotą priežiūros centrą 

Atliktas valymas „CalcControl“, tačiau 

prietaisas neveikia 

Perstatykite funkciją „CalcControl“ Vadovaukitės 11.9 punkto instrukcijomis 

Jei problemos išlieka, susisiekite su įgaliotu „Polti“ priežiūros centru (išsamaus sąrašo ieškokite www.polti.com) arba klientų aptarnavimo komanda. 
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GARANTIJA 
Šis prietaisas skirtas buitiniam naudojimui, jam suteikiame dvejų metų 

garantija nuo jo įsigijimo dienos. Garantija taikoma defektams, pastebėtiems 

perduodant prekes. Įsigijimo data įrodoma pateikiant įsigijimo dokumentą, 

galiojantį mokesčių tikslais ir išduotą pardavėjo. 

Jei reikia atlikti remonto darbus, prietaisas turi būti pristatomas su įsigijimo 

įrodymu. 

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, kurias suteikia Europos 

direktyva 99/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų 

tam tikrų aspektų, t. y. teisėms, kurias vartotojas išlaiko pardavėjo atžvilgiu. 

Ši garantija galioja šalyse, kurios laikosi Europos direktyvos 99/44/EB. 

Kitose šalyse taikomi vietos teisės aktai, susiję su prekių garantija. 

GARANTIJOS APIMTIS 

Garantijos galiojimo laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamus produkto 

remonto darbus aptikus jame medžiagų arba gamybos defektą, todėl klientas 

neturi mokėti už darbą ir medžiagas. 

Jei defektas neremontuotinas, „Polti“ gali nemokamai pakeisti produktą. 

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turi apsilankyti viename iš „Polti“ 

įgaliotų priežiūros centrų su įsigijimo įrodymu, gautu iš pardavėjo mokesčių 

tikslais, kuriame turi būti nurodyta įsigijimo data. Jei nebus pateiktas 

įsigijimo įrodymas su atitinkama įsigijimo data, už darbą klientas turės 

sumokėti.  Įsigijimo dokumento įrodymą laikykite saugioje vietoje per visą 

garantijos galiojimo laikotarpį. 

GARANTIJA NETAIKOMA 

• Gedimams ir pažeidimams, atsiradusiems ne dėl gamybos defekto.

• Gedimams, kurie atsirado dėl netinkamo naudojimo arba naudojimo, 

kuris nenurodytas naudojimo instrukcijose, kuri yra integrali produkto 

pardavimo sutarties dalis.

• Defektams, kurie atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (gaisrų,

trumpųjų jungimų) arba kurios sukėlė trečiosios šalys (atlikdamos

neteisėtas modifikacijas). 

• Pažeidimams, kuriuos sukėlė neoriginalių „Polti“ dalių naudojimas arba 

remonto darbų ir modifikacijų, kurias atliko „Polti“ neįgaliotas 

personalas arba priežiūros centras.

• Pažeidimams, kuriuos sukėlė klientas.

• Dalims, kurios nebeveikia tinkamai dėl nusidėvėjimo (filtrams,

šepetėliams, žarnelėms ir pan.) (vartojimo prekėms).

• Pažeidimams, kuriuos sukėlė kalkės.

• Defektams, kuriuos sukėlė priežiūros / valymo instrukcijų, pateiktų 

gamintojo vadove, nesilaikymas.

• Jei buvo naudojami neoriginalūs „Polti“ priedai, buvo naudojamo 

modifikuoti priedai arba buvo naudojami priedai, kurie netinka 

prietaisui. 

Netinkamas naudojimas ir (arba) naudojimas, nesuderinamas su naudojimo 

instrukcijomis bei visais kitais įspėjimais arba indikacijomis, pateikiamomis 

šiame vadove, panaikina garantiją. 

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės ir netiesioginės žalos 

žmonėms, daiktams arba gyvūnams, kurią sukėlė instrukcijų, pateiktų šiame 

vadove, dėl naudojimo įspėjimų ir produkto priežiūros nesilaikymas. 

Norėdami peržiūrėti naujausią „Polti“ įgaliotų priežiūros centrų sąrašą, 

aplankykite svetainę www.polti.com. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




