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PLEU0236

Papildomi priedai
KALSTOP: natūrali kalkių šalinimo priemonė

VAPORELLA laido laikiklis

„S ra e aspira top“ lyginimo lenta

„S ra e aspira“ lyginimo lentos korpusas

„Vaporella top“ lyginimo lentos viršus

„Vaporella“ lyginimo lenta
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„Vaporella essen al“ lyginimo lenta

Stalelis su ratukais

Universali medžiaginė lyginimo lentos danga

XL dydžio „Vaporella top“ lyginimo lentos danga

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

Svarbios saugumo taisyklės

 DĖMESIO!  PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ,  ATIDŽIAI  PERSKAITYKITE  VISUS 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.

 Nenaudokite lygintuvo, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.
 Prieš pildydami vandens talpyklą, pirmiausia ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Neatverkite talpyklos dangtelio, kai naudojate prietaisą.
 Naudojant prietaisą, šildytuve susidaro slėgis. Neatsukite šildytuvo kištuko, jeigu naudojate prietaisą.
 Jei norite valy  ar tvarky  šildytuvą, įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir išjungtas iš rozetės bent 2 valandas.
 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.
 Naudokite ir laikykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus.
 Kai statote lygintuvą ant kojelės, įsi kinkite, kad paviršius, ant kurio jis stovi, yra tvirtas.
 Naudokite lygintuvą k su paminkš na lyginimo lentos danga.
 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. 
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 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.
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę ir jį naudodami, visiškai išvyniokite prietaiso laidą ir garų žarnelę. Naudokite prietaisą, k

prieš tai išvynioję laidą ir garų žarnelę.
 Netraukite, nespauskite, nevyniokite ir netempkite prietaiso laido bei garų žarnelės. Laikykite laidą bei garų žarnelę toliau

nuo įkaitusių paviršių, įkaitusio prietaiso pado ir/ar aštrių kampų. Neleiskite, kad laidas būtų prispaustas durimis ar lango
rėmu, ir stenkitės ant jo neužlip . Nevyniokite laido ir garų žarnelės aplink prietaisą, ypač jeigu jis yra įkaitęs.

 Nemodifikuokite prietaiso kištuko.
 Jeigu prietaiso  laidas  ir/ar  vandens  žarnelė  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 vandens žarnelė.

 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.
 Nenukreipkite garų srovės link įrangos, turinčios elektrinių ar elektroninių detalių.

Nudegimų ir sužeidimų pavojus
 Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų sprog , ir netoli toksinių medžiagų.
 Nepilkite toksinių, aroma nių ar ėsdinančių medžiagų, rūgščių, rpiklių, valiklių ir sprogių medžiagų į vandens talpyklą ir

šildytuvą. 
 Pilkite į prietaisą k rekomenduojamos rūšies vandenį.
 Nenukreipkite garų srovės ir lygintuvo link toksinių medžiagų, rūgščių, rpiklių, valiklių ir ėsdinančių medžiagų. Norėdami

pašalin  pavojingas medžiagas, laikykitės jų gamintojų instrukcijų.
 Nenukreipkite garų srovės ir lygintuvo link sprogių miltelių ar skysčių, angliavandenilių, atviros ugnies ir įkaitusių daiktų. 
 Nenukreipkite garų srovės link lyginimo pa esalo ir/ar pa es prietaiso.
 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.
 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.
 Nestatykite prietaiso ant pagrindo, nepadengto minkšta lyginimo danga.
 Nelaikykite įkaitusio prietaiso ant karščiui neatsparių paviršių.

4



 Jei lyginate sėdėdami, įsi kinkite, kad garų srovė nėra nukreipta link Jūsų kojų, nes galite nusidegin .
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad nepertraukiamo garų ekimo mygtukas (jei toks yra) nėra paspaustas.
 Nepalikite lygintuvo be priežiūros, kai įjungta garų ekimo funkcija.
 Baigę naudo  prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės, ir k tada padėkite jį saugo .

Tinkamas prietaiso naudojimas
Šis  prietaisas  yra  skirtas  k  naudojimui  namuose.  Tai  –  lygintuvas  su  garų  generatoriumi,  skirtas  naudo  pagal  instrukcijų
rekomendacijas.
A džiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite. Taip pat galite parsisiųs  šias instrukcijas iš mūsų nklalapio.
Pol  S.p.A. pasilieka teisę be išanks nio perspėjimo keis  prietaiso ar jo priedų dizainą, techninius ir konstrukcinius duomenis. 
Prieš palikdami gamyklą, visi mūsų prietaisai yra nuodugniai testuojami. Todėl Jūsų „Vaporella“ prietaiso šildytuve gali bū  šiek ek
nuo testavimo likusio vandens.
Tinkamas prietaiso naudojimas aprašytas k šiose naudojimo instrukcijose. Nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų, prietaisas gali
suges , 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.

Vandens parinkimas
Šis „Vaporella“ prietaisas pritaikytas naudo  su vidu nio kietumo čiaupo vandeniu (8-20°F). Jeigu čiaupo vanduo yra labai kietas,
naudokite ne vien demineralizuotą vandenį, bet 50% čiaupo vandens ir 50% demineralizuoto vandens mišinį.
DĖMESIO: norėdami pa krin  vandens kietumą, kreipkitės į vie nes vanden ekio įmones.
Jei naudojate vien čiaupo vandenį,  galite sumažin  kalkių nuosėdų formavimąsi,  naudodami POLTI nuosėdų šalinimo priemonę
KALSTOP (PAEU0094). Ją galite įsigy  bui nės technikos parduotuvėse arba 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. Nedėkite cheminių ar natūralių kalkes šalinančių medžiagų. 

Paruošimas naudo  (PLEU0236)
1. Padėkite „Vaporella“ ant tvirto, plokščio ir karščiui atsparaus paviršiaus.
2. Atverkite dangtelį, kad pripildytumėte vandens talpyklą. Pripilkite vandens į talpyklą iki MAX žymos (1). Atlikite šiuos

veiksmus,  prietaiso  kištukui  esant  išjungtam iš  rozetės.  Galėsite  bet  kada  pripildy  talpyklą.  Nereikės  lauk ,  kol
prietaisas atvės.

3. Užverkite dangtelį.
4. Išvyniokite  mai nimo  laidą  ir  įstatykite  kištuką  į  įžemintą  nkamos  įtampos  lizdą  (2).  Pradės  žybsė  įjungimo

mygtuko lemputė. Ištraukite ir išvyniokite garų žarnelę.

5. Norėdami įjung  prietaisą, paspauskite  . Mygtuko lemputė nebežybsės ir degs visą laiką (3).  Įsižiebs lygintuvo
kai nimo lemputė (4).

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

Paruošimas naudo  (PLEU0224 / PLEU0225 / PLEU0227 / PLEU0228)
1. Padėkite „Vaporella“ ant tvirto, plokščio ir karščiui atsparaus paviršiaus.
2. Atverkite dangtelį, kad pripildytumėte vandens talpyklą. Pripilkite vandens į talpyklą iki MAX žymos (1). Galite išim

vandens talpyklą, patraukdami už apa nės rankenėlės (2).
Atlikite  šiuos  veiksmus,  prietaiso  kištukui  esant  išjungtam  iš  rozetės.  Galėsite  bet  kada pripildy  talpyklą.  Nereikės  lauk ,  kol
prietaisas atvės.

3. Užverkite dangtelį ir/ar atgal įstatykite vandens talpyklą.
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4. Išvyniokite mai nimo laidą ir įstatykite kištuką į įžemintą nkamos įtampos lizdą (3). Visuomet naudokite prietaisą,
k prieš tai išvynioję laidą. Ištraukite ir išvyniokite garų žarnelę.

5. Pasukite prietaiso  valdiklį  pagal  laikrodžio  rodyklę  nuo   iki  pageidaujamos programos (4-5-6). Įsižiebs geltona
indikatoriaus lemputė (7). Tai reiškia, kad prietaisas kaista iki nustatytos programos temperatūros.

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

Lyginimo programos parinkimas (PLEU0224 / PLEU0225 / PLEU0227 / PLEU0228)
Prietaiso temperatūra ir garų srovės galingumas yra iš anksto nustaty  pagal pasirinktą programą, t. y. lyginamo audinio pą.
Prieš lygindami drabužius, visuomet pa krinkite e ketėje esančius lyginimo nurodymus.
Išskirstykite  skalbinius  pagal  drabužių  e ketes  ir  medžiagos  rūšį.  Pradėkite  lygin  nuo  drabužių,  kuriems  reikia  žemiausios
temperatūros, kad sutaupytumėte laiko ir nepradegintumėte drabužiuose skylių.
Universali programa leis lygin  visų pų audinius, nereguliuojant garų temperatūros.
Pasirinkite pageidaujamą temperatūrą pagal lyginamo audinio pą, pasukdami prietaiso valdiklį (4-5-6).
XT100C modelis:

 Šilkas ( ): sausas lyginimas. Tinka šilkui, aceta niam šilkui, akrilui, aksomui, nailonui, viskozei ir poliesteriui.
 Vilna ( ): vilnoniams audiniams ir lengvai pažeidžiamoms medžiagoms.

 Universalus režimas ( ): nka lygin  visų pų lyginamiems audiniams.
 Medvilnė ( ): medvilniniams drabužiams ir džinsams.
 Drobė ( ): drobiniams drabužiams.
 TURBO: lengvam storų audinių lyginimui.

XT90C modelis:

 ECO : visų pų audiniams, op mizuojant prietaiso veikimą ir elektros suvartojimą.

 Universalus režimas ( ): nka lygin  visų pų lyginamiems audiniams.
 TURBO: lengvam storų audinių lyginimui.

XM82C - XM80C - XM80R modeliai:
 Šilkas ( ): sausas lyginimas. Tinka šilkui, aceta niam šilkui, akrilui, aksomui, nailonui, viskozei ir poliesteriui.

 Universalus režimas ( ): nka lygin  visų pų lyginamiems audiniams.
 Drobė ( ): drobiniams drabužiams.
 TURBO: lengvam storų audinių lyginimui.

Pasirinkus programą, įsižiebs geltona indikatoriaus lemputė. Tai reiškia, kad prietaisas kaista. Palaukite, kol indikatoriaus lemputė
pradės deg  pastovia mėlyna šviesa.
Paspauskite (8) mygtuką, kad pradėtų verž s garai. Lyginkite audinius. Atleidus mygtuką, garų ekimas nutrūks.
Pirmą kartą naudojant garų funkciją, iš pado gali išlašė  šiek ek vandens.  Tai vyksta dėl šiluminio stabilizavimo. Nenukreipkite
pirmos garų srovės ant lyginamų drabužių.
Dėmesio: nepalikite karšto lygintuvo pado padėto horizontaliai. Prietaisas turi nuimamą lygintuvo stovelį-kilimėlį (9). Neslidus jo
paviršius yra atsparus aukštai temperatūrai. Nedėkite prietaiso ant pado, nepadėję po juo kilimėlio (10).

Lygintuvo temperatūros reguliavimas (PLEU0224 / PLEU0225 / PLEU0236)
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  ••. 
Nenaudokite garų purškimo funkcijos.
Žema temperatūra – sinte ka, akrilas, nailonas, poliesteris. Temperatūros valdymo rankenėle
pasirinkite padė  •. Nenaudokite garų purškimo funkcijos.
Nelyginkite. Lyginimas garais draudžiamas.

DĖMESIO:  lyginant  nustačius žemą temperatūrą, nerekomenduojame naudo  garų funkcijos, nes iš  lygintuvo pado gali  pradė
lašė  vanduo.  Nustatę  vidu nę temperatūrą,  paeiliui  naudokite  sauso  ir  garų lyginimo funkcijas,  kad iš  pado nepradėtų lašė
vanduo.
Išskirstykite  skalbinius  pagal  drabužių  e ketes  ir  medžiagos  rūšį.  Pradėkite  lygin  nuo  drabužių,  kuriems  reikia  žemiausios
temperatūros, kad sutaupytumėte laiko ir nepradegintumėte drabužiuose skylių.
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Lyginimas garais
1. Įsi kinkite,  kad  atlik  visi  1  skiltyje  aprašy  veiksmai.  Pasirinkite  nkamą  lygintuvo  temperatūrą  (6),  kaip  aprašyta

aukščiau.

2. Palaukite,  kol  visą  laiką  degs  garų  paruošimo  indikatoriaus  lemputė  ( )  ir  užges  lygintuvo  įkai nimo  indikatoriaus
lemputė (4).

3. Paspauskite garų  mygtuką (7),  kad iš  pado skylučių  pradėtų verž s garai.  Pradėkite  lyginimą.  Atleidus  mygtuką,  garų
srovės ekimas nutrūks.

Pirmą kartą lyginant garais, iš pado gali pasirody  šiek ek vandens. Taip nu nka dėl netobulo pastovios temperatūros palaikymo.
Rekomenduojame nukreip  pirmą garų srovę į skudurėlį.
Prietaisą naudojant, kaistančio prietaiso indikatoriaus lemputė tai įsižiebs,  tai užges. Tai reiškia, kad palaikoma pastovi šildytuvo
temperatūra. Tai visiškai normalu – esiog tęskite lyginimą.
Dėmesio:  nestatykite  karšto  lygintuvo  horizontaliai.  VAPORELLA  turi  lygintuvo  stovelį  su  neslidžiu  padu,  atspariu  aukštoms
temperatūroms. 

Garų ekimo impulsais funkcija
Galėsite aktyvuo  garų ekimo impulsais (su pertraukomis) funkciją, kad lengvai išlygintumėte drabužius. Du kartus paspauskite
garų mygtuką (8). Garų srovė įsigers į medžiagą, palengvindama lyginimą. Šiuo režimu lygintuvas tai eks garus, tai nustos juos

ekęs.
Norėdami išjung  šią funkciją, dar kartą paspauskite garų mygtuką. Norėdami iš naujo aktyvuo  šią funkciją, pradėkite nuo pradžių.
Norint lygin  ver kaliai, rekomenduojame naudo  garų ekimo impulsais funkciją.

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 (7). Jei leidžia medžiagos rūšis, atsargiai palieskite drabužį lygintuvo padu.

Sausas lyginimas be garų ir lengvai pažeidžiamų audinių lyginimas
Pasukite valdiklį iki šilko lyginimo programos. Palaukite, kol indikatoriaus lemputė pradės deg  pastovia mėlyna šviesa.
Lyginkite, nespausdami lygintuvo garų srovės mygtuko.
PLEU0236
Nustatykite žemiausią lygintuvo temperatūrą. Tęskite lyginimą, nespausdami garų mygtuko.
Lygindami be garų, būkite atsargūs, kad nepaspaustumėte garų ekimo mygtuko. Iš pado gali pradė  lašė  vanduo.

ECO funkcija
ECO  funkcija  leis  Jums  lygin ,  sutaupant  energijos  ir  mėgaujan s  puikiu  prietaiso  veikimu,  net  ir  lyginant  sunkiai  lyginamus
drabužius (medvilnę, džinsus ir liną). 
Norėdami įjung  ECO funkciją, pasukite valdiklį iki ECO simbolio.

TURBO garų srovės funkcija
S prios garų srovės funkcija gali  bū  įjungiama, norint palengvin  lyginimą ir išlygin  storus audinius.  Nenaudokite šio režimo,
lygindami sinte ką, šilką ir vilną.
Norėdami  įjung  šią  programą,  valdikliu  pasirinkite  TURBO  padė .  TURBO režimas  truks  iki  10  minučių.  Praėjus  šiam  laikui,
prietaisas grįš prie universalios programos. Norėdami iš naujo įjung  TURBO režimą, vėl pasirinkite TURBO. 

360° FLUID CURVE technologijos padas
Novatoriškas daugiakryp s padas su subraižymui  atspariu  dangteliu leidžia lygin  360°.  Smailus  galiukas pasiekia net  ir  sunkiai
lyginamas vietas.  Koncentruota garų srovė galiuke išlygina net ir įsisenėjusias drabužių raukšles. Kanalai tolygiai paskirsto garus,
taigi išlyginsite drabužius greičiau, įdėdami mažiau pastangų.

Automa nis išjungimas
10 minučių nenaudojant prietaiso, šildytuvas ir lygintuvas automa škai išsijungs. Žybsės indikatoriaus lemputė. Norėdami iš naujo
įjung  prietaisą, paspauskite įjungimo mygtuką. 
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Pasibaigus vandeniui
PLEU0236
Pasibaigus  talpykloje  esančiam vandeniui,  įsižiebs  pasibaigusio  vandens indikatoriaus  lemputė  (10).  Norėdami  tęs  naudojimą,

esiog pripildykite vandens talpyklą.
PLEU0224 / PLEU0225 / PLEU0227 / PLEU0228
Vandens lygis bus visuomet matomas ant talpyklos. Jeigu talpykloje nėra vandens, ant lygintuvo rankenėlės (7) matysite raudoną
indikatoriaus lemputę.
Norėdami tęs  lyginimą:

 Pripildykite talpyklą, kaip aprašyta aukščiau.
 Palaikykite lygintuvo mygtuką (8) paspaustą ilgiau kaip 1 sekundę.

LED indikatoriaus lemputės (PLEU0224 / PLEU0225 / PLEU0227 / PLEU0228)
Lygintuvo rankenėlės lemputės suteikia informacijos apie lygintuvo būklę, taip palengvindamos lyginimą.
Geltona lemputė: reiškia, kad prietaisas šyla. Reikiama temperatūra bus pasiekiama greičiau, jeigu nebus įjungiama garų funkcija.
Pastovi mėlyna lemputė: prietaisas paruoštas lygin  ir generuo  garus.
Žybsin  mėlyna lemputė: prietaisas vėsta.
Raudona lemputė: pasibaigė vanduo.

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.
 Valykite atvėsusį prietaiso padą sudrėkintu skudurėliu ar paviršiaus nebraižančia kempine.

KALSTOP 
KALSTOP – tai natūralus kalkių šalinimo produktas, sukurtas POLTI. Jis skirtas lygintuvams ir valytuvams, naudojan ems šildytuvus.
KALSTOP – vienintelis kalkių valymo produktas, leidžiamas naudo  su „Vaporella“.
Reguliariai naudodami KALSTOP:

 Pailginsite prietaiso tarnavimo laikotarpį.
 Bus generuojami sausesni garai.
 Sutaupysite energijos.

KALSTOP naudojimas:
 Iš rpinkite vieną buteliuką KALSTOP 5 litruose vandens, prieš supildami rpalą į talpyklą.
 Pripildykite talpyklą.
 Pradėkite lygin  drabužius.

KALSTOP parduodamas 20 buteliukų pakuotėmis POLTI įgaliotuose klientų aptarnavimo taškuose ir parduotuvėse.

Laikymas ir saugojimas
Prieš padėdami saugo , palaukite, kol prietaisas atvės.

1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. 
2. Įsi kinkite, kad išimamas pagrindo kilimėlis yra padėtas į vietą.
3. Padėkite lygintuvą ant kilimėlio. Pastumkite jį iki galinės dalies ir įjunkite užrakto mechanizmą (12).
4. Išimkite ir ištuš nkite vandens talpyklą.
5. Įdėkite garų žarnelę kairėje pagrindo korpuso dalyje (13A).
6. Pritvir nkite laidą prie laikiklio prietaiso dešinėje (13B).

Prieš padėdami prietaisą saugo , įsi kinkite, kad prietaisas yra užrakintas ( ).

Kalkių šalinimas (PLEU0236)
DĖMESIO: karš  garai gali nudegin .
Kai norite nuim  šildytuvo kamštelį, jį ištuš n  arba užpildy , įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir buvo neįjungtas į rozetę
bent 2 valandas.
Speciali kalkių valymo funkcija leis pailgin  VAPORELLA naudojimo trukmę ir automa škai praneš, kad reikia valy  šildytuvą.
Įsižiebusi  lemputė  neturės  įtakos  įprastam  prietaiso  veikimui  –  galėsite  tęs  lyginimą.  Tačiau  išvalydami  šildytuvą,  įsižiebus
lemputei, už krinsite, kad VAPORELLA ilgiau išliktų puikios naudojimo būklės.
Įsižiebus CALC CLEANING lemputei (11), darykite taip:

 Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvės  bent 2 valandas, jeigu jis yra įkaitęs.
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 Išpilkite vandenį iš talpyklos, kad jis neištekėtų.
 Padėkite prietaisą ant šono, kad atsuktumėte šildytuvo kamštelį (12).
 Įpilkite 250 ml šalto vandens į šildytuvą.

Dėmesio: neperženkite rekomenduojamo vandens kiekio. Pilkite jį į šildytuvą pamažu, neleisdami jam ištekė .
 Perplaukite šildytuvą ir išpilkite vandenį į kriauklę. Jeigu vanduo yra labai nešvarus, kartokite tol, kol vanduo taps švarus.
 Įpilkite 100 ml vandens į šildytuvą ir užsukite kamštelį. Įsi kinkite, kad yra įdėtas sandarinimo žiedas ir kamštelis lengvai

užsisuka.
 Iš naujo pripildykite vandens talpyklą.
 Įjunkite kištuką į rozetę (3).
 Paspauskite įjungimo mygtuką.
 Paspauskite TURBO ir ON/OFF mygtukus ir palaikykite bent 5 sekundes. Užges CALC CLEANING lemputė.
 Galėsite toliau įprastai tęs  prietaiso naudojimą.

Šildytuvo kamštelio tarpiklio kei mas
DĖMESIO: karš  garai gali nudegin . Kai norite nuim  šildytuvo kamštelį, jį ištuš n  arba užpildy , įsi kinkite, kad prietaisas yra
išjungtas ir buvo neįjungtas į rozetę bent 2 valandas.
Jeigu šildytuvo kamštelio tarpiklis yra pažeistas, pakeiskite jį nkama originalia atsargine dalimi, kaip aprašyta žemiau.

 Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvės  bent 2 valandas, jeigu jis yra įkaitęs.
 Išpilkite vandenį iš talpyklos, kad jis neištekėtų.
 Padėkite prietaisą ant šono, kad atsuktumėte šildytuvo kamštelį (12).
 Išimkite pažeistą tarpiklį.
 Įdėkite naują tarpiklį ir paspausdami įstatykite jį į vietą.
 Užsukite kamštelį.

Atsarginių dalių galite įsigy , kreipdamiesi į POLTI įgaliotus klientų aptarnavimo centrus.

Trikdžių šalinimas
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Iš prietaiso pado veržiasi vanduo, o ne 
garai.

Prietaisas neįkaito iki reikiamos 
temperatūros.

Įsi kinkite, kad dega pastovi mėlyna 
indikatoriaus lemputės šviesa. Tai reiškia, 
kad prietaisas įkaito iki reikiamos 
temperatūros.

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

Nustatyta per maža temperatūra. Temperatūros rankenėle nustatykite 
maksimalią ar vidu nę temperatūrą.

Iš prietaiso pado nesiveržia garai. Išjungtas ON-OFF mygtukas. Įsi kinkite, kad prietaisas yra įjungtas į 
rozetę, yra paspaustas ON-OFF mygtukas 
ir nustatyta ne šilko lyginimo padė s.

Pasibaigė vanduo talpykloje. Pripildykite vandens talpyklą.
Iš pado veržiasi labai silpna garų srovė. Garai gali bū  labai sausi, todėl beveik 

permatomi.
Tai visiškai normalu – garų sausumas 
priklauso nuo aplinkos sąlygų. 

Prietaisas neįsijungia. Nepasirinkta lyginimo padė s. Pasukite valdiklį.
Ne ekiama elektra. Įsi kinkite, ar prietaisas įjungtas į nklą.

Vandens talpykla yra pilna, bet ne ekiami
garai.

Iš naujo nenustatytas vandens lygis. Laikykite garų mygtuką paspaustą bent 1 
sekundę.

Ne nkamai įstatyta vandens talpykla. Tinkamai įstatykite talpyklą.
Ant medžiagos laša vanduo. Lyginimo lentos užvalkalas sugeria 

vandenį.
Įsi kinkite, kad naudojate nkamą 
lyginimo stovą, geriausia – su grotelėmis, 
neleidžiančiomis vyk  kondensacijai. 

Po prietaisu išteka vandens. Ne nkamai užsuktas šildytuvo kamštelis. Atsukite šildytuvo kamštelį ir iš naujo jį 
užsukite.

Pažeistas šildytuvo kamštelio 
sandarinimo žiedas.

Pakeiskite pažeistą žiedą.

Neveikia automa nio išsijungimo 
sistema, 10 min. nenaudojant prietaiso.

Veikia garų impulsų arba TURBO funkcija. Išjunkite garų impulsų arba TURBO 
funkciją.

Jeigu problemos nepavyksta pašalin , kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
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Garan ja
2 metų 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  prekių  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;
 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
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