
LYGINIMO SISTEMA SOLAC

CVG9505
NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį SOLAC prietaisą. Perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. Instrukcijos 

– svarbi prietaiso dalis. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .

Saugumo taisyklės
 Jaunesni nei 8 metų vaikai, sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl

savo  neprityrimo  ar  reikiamų  žinių  stokos,  prietaisu  naudo s  gali  k  prieš  tai  nkamai  apmoky ,  gerai  suprasdami

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

 Prižiūrėkite  vaikus,  kad  jie  nežaistų  su  prietaisu.  Suaugusiųjų  neprižiūrimiems  vaikams  draudžiama  valy  ir  taisy

prietaisą.

 Nepalikite į elektros lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

 Prieš pildant vandens talpyklą, bū na ištrauk  prietaiso kištuką iš rozetės.

 Naudodami prietaisą, nepalikite talpyklos pildymo angos atvertos. Jei lyginate garais, žr. skil  „Lyginimas garais“. 

 Laikykite ir naudokite prietaisą ant tvirto paviršiaus.

 Prieš dėdami lygintuvą ant pagrindo, įsi kinkite, kad paviršius po pagrindu yra stabilus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, kai jis yra įjungtas į rozetę arba

vėsta.

 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, įgaliotam techninio aptarnavimo centrui ar kitam

įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 DĖMESIO: karš  paviršiai. Jei prietaisas yra įkaitęs, nelieskite jo pado ir būkite atsargūs, jį naudodami.

 Prieš  naudodami  prietaisą,  nuimkite  visus  popierinius  ir  plas kinius  maišelius,  lapelius,  kartoną  ir  lipdukus,  esančius

vidinėje ir išorinėje prietaiso dalyse, jeigu jie yra skir  prietaiso transportavimui arba reklamai. Prieš naudodami prietaisą,

nuimkite pado apsaugą.

 Prieš  jungdami prietaisą į  elektros  lizdą,  įsi kinkite,  kad prietaiso e ketėje nurodyta srovės  įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Neleiskite laidui lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių. Įsi kinkite, kad rozetė yra nkamai įžeminta.

 Norėdami pripildy  vandens talpyklą,  žr.  skil  „Vandens talpyklos pildymas“ (2 pav.).  Nepamirškite ištrauk  prietaiso

kištuko iš rozetės ir naudo  matavimo s klinę.

 Nejunkite prietaiso, į jį prieš tai neįpylę vandens, nes galite nepataisomai apgadin  sistemą.

 Pirmas keletą minučių naudojant prietaisą, iš jo gali verž s silpna dūmų srovė, galite jaus  plas ko kvapą. Tai visiškai

normalu ir turėtų netrukus baig s.

 Pirmus keletą kartų naudojant prietaisą, iš pado gali pasirody  baltos dalelės. Jos yra visiškai nekenksmingos ir neišteps

drabužių. Tai – nuo gamybos proceso likusios medžiagos.

 Nenaudokite ver kalaus lyginimo funkcijos spintoje esan ems ar dėvimiems drabužiams lygin . Naudokite šią funkciją k

ant pakabos pakabin ems drabužiams lygin . Jie turėtų bū  atokiau nuo kitų drabužių, baldų ir asmenų.

 Baigę lygin , visuomet ištuš nkite vandens talpyklą. Prieš pildami vandenį iš talpyklos, visada ištraukite prietaiso kištuką iš

rozetės.

 Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.

DĖMESIO, SVARBU: kai norite išmes  a tarnavusį prietaisą, NIEKADA nemeskite jo kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite jį

į ar miausią bui nės technikos perdirbimo centrą. Tokiu būdu padėsite saugo  gamtą.

Prieš  išmesdami  prietaisą,  padarykite  jį  nebe nkamą  naudo .  Išmeskite  prietaisą,  laikydamiesi  Jūsų  gyvenamojoje  vietoje

galiojančių įstatymų. Norėdami sužino  daugiau, kreipkitės į pla ntoją ar vie nės valdžios ins tucijas.

1



Sudedamosios dalys  
1. Vandens talpyklos dangtelis

2. Garų anga

3. Garų valdiklis

4. Vandens talpykla

5. Garų funkcijos aktyvavimo mygtukas

6. Temperatūros indikatoriaus  lemputė

7. Temperatūros valdiklis

8. Temperatūros indikatoriaus  lemputė

Prieš naudojant prietaisą

 Prieš pradėdami lygin , įsi kinkite, kad nuėmėte pado apsaugą.

1. Prietaisui  esant  neįjungtam  į  rozetę,  atverkite  vandens  talpyklos

pildymo dangtelį,  pakeldami jį į viršų (2 pav.). Norėdami pripildy

talpyklą, lengvai kilstelėkite jos galiuką. 

 Kadangi dažniausiai čiaupo vanduo būna gana kietas, kad prietaisas

tarnautų ilgiau,  SOLAC rekomenduoja lyginimui visuomet naudo

k  dis liuotą vandenį.  Tokiu  būdu  už krinsite  nepriekaiš ngą

prietaiso veikimą ilgą laiką.  Kalkių nuosėdų sukel ems gedimams

netaikoma gamintojo garan ja. 

 Nepilkite  į  vandens  talpyklą  rpiklių  ar  kalkių  šalinimo produktų.

Nenaudokite aroma nių medžiagų ar specialaus lyginimo vandens,

nes  jie  gali  pažeis  garų  generatoriaus  sistemos  detales.  Šiems

gedimams netaikoma gamintojo garan ja.

2. Pripildykite  vandens  talpyklą,  naudodami  matavimo  indelį

(nepridedamas)  ir  neperžengdami  maksimalaus  lygio  žymos.

Laikykite  prietaisą  ver kalioje  padėtyje.  Talpyklai  prisipildžius,

užverkite dangtelį.

 Prietaisui  veikiant,  įsi kinkite,  kad  vandens  pildymo anga  (1)  yra

uždaryta.

3. Pa krinkite,  ar  lyginamo  drabužio  e ketėje  yra  pažymėta

rekomenduojama lyginimo temperatūra.

 Rekomenduojame  išrūšiuo  drabužius  pagal  lyginimo  temperatūrą.  Pradėkite  lygindami  drabužius,  kuriems  pakanka

žemesnės temperatūros (ECO •).

o ŠILKAS, VILNA, SINTETIKA, POLIESTERIS: žemiausia temperatūra (ECO •) arba vidu nė temperatūra (••);

o MEDVILNĖ, DROBĖ: aukšta temperatūra (•••) arba (MAX).

 Galite lygin  visus drabužius, nustatę mažiausią temperatūrą ir vidu nę arba maksimalią garų srovę.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ: lygindami lengvai pažeidžiamus drabužius, nustatę aukštesnę nei reikia temperatūrą, galite juos

sugadin . Pridegusios medžiagos likučiai prilips prie lygintuvo pado.

 Jei nesate kri dėl drabužiui nkamiausios temperatūros, pabandykite lygin  mažai matomą medžiagos plotelį. Pradėkite

nustatę žemiausią temperatūros režimą.

Naudojimas

 Prietaisas sukurtas k drabužių lyginimui. Nenaudokite prietaiso pagal kitokią paskir .

 Jeigu prietaisas yra įkaitęs, būkite labai atsargūs, jį naudodami. Nelieskite metalinio pado.

 Nepalikite prietaiso horizontalioje padėtyje, kai padas yra įkaitęs. Laikykite jį ver kaliai, kai nelyginate.

1. Visiškai išvyniokite laidą ir įstatykite jį į rozetę. Pastatykite prietaisą ver kaliai.

2. Pasirinkite temperatūrą priklausomai nuo lyginamo drabužio rūšies. Žr. „Temperatūros parinkimas“.

o Prietaisui įkaitus iki nustatytos temperatūros, užges temperatūros lemputė (6).

3. Pasirinkite  lyginimo  garais  režimą  (vidu nis  arba  maksimalus  srovės  intensyvumas)  arba  sausą  lyginimą.  Žr.  „Garų

intensyvumo parinkimas“. Įjungus prietaisą, automa škai nustatomas vidu nis garų srovės intensyvumas.

4. Laikydami lygintuvą už rankenėlės, perbraukite padu per lyginamą drabužį.
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Temperatūros parinkimas

 Prietaisas  turi  3  temperatūros  nustatymus,  kuriuos  galėsite  pasirink ,  sukdami  temperatūros  valdiklį  (7)  nuo  0  iki

reikiamos padė es:

o Mažiausia temperatūra (ECO •);

o Vidu nė temperatūra (••);

o Aukščiausia temperatūra (••• MAX).

 Prietaisui  įkaitus  iki  nustatytos  temperatūros,  užges  temperatūros  indikatoriaus  lemputė.  Prietaisui  kaistant,  lemputė

degs visą laiką.

 Nustatykite ne mažesnę nei 1 temperatūros parink , nes kitaip iš pado gali pradė  lašė  vanduo.

Garų srovės intensyvumo parinkimas

1. Prietaisas turi garų srovės intensyvumo reguliavimo funkciją. Pasirinkite reikiamą srovės intensyvumą, įjungdami 

prietaisą.

2. Užgesus temperatūros lemputei (6), paspauskite garų funkcijos aktyvavimo mygtuką (5), kad lygintumėte garais.

 Garai pradės verž s iš prietaiso, k paspaudus garų mygtuką.

 Naudokite garų funkciją, k nustatę ne mažesnę nei 1 temperatūros parink .

 Garų funkcija veiks, k prietaisui pakankamai įkaitus, nes kitaip iš jo gali lašė  vanduo.

 Garų srovės valdymas, naudojant (8) ir (9) mygtukus, nepriklauso nuo lyginimo temperatūros, pasirinktos naudojant (7) 

mygtuką.

 Prietaisas leidžia taupy  energiją, nes talpykloje esančio vandens užteks ilgiau.

3. Norėdami nutrauk  garų ekimą prietaisui, atleiskite mygtuką. Garų ekimas bus nutraukiamas automa škai.

Prietaiso išjungimas

1. Norėdami išjung  prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

Atkreipkite dėmesį: prietaisas automa škai neišsijungia, nustačius mažesnį nei MIN temperatūros nustatymą. Kadangi prietaisas 

tebėra įjungtas, iš jo gali pradė  lašė  vanduo.

Lyginimo patarimai
Lyginimas garais

Galėsite lygin  garais, nustatę mažiausią temperatūrą (•). Reguliuojama garų srovė – iki 40 g/min.

o Kadangi prietaisas veikia panašiai kaip profesionali lyginimo sistema su maksimalia garų srove 40 g/min, rekomenduojame

nustačius  vidu nę  garų  srovę  rink s  ECO•  ir  ••  temperatūros  parink s,  o  maksimalią  garų  srovę  –  •••  ir  MAX

temperatūros nustatymus. 

o Profesionaliai atrodančius rezultatus gausite, jeigu pirmiausia išlyginsite drabužius garais, nustatę jiems nkamiausią garų

srovės parink , o tada dar kartą išlyginsite juos sausai, pašalindami juose likusią drėgmę.

Energiją taupan s lyginimas

Norint sutaupy  energijos, SOLAC rekomenduoja rink s ECO lyginimo funkciją.  Mažiausia temperatūra (ECO •) ir vidu nė garų

srovė.

Galėsite išlygin  didelį kiekį drabužių, nekeisdami lyginimo temperatūros ir sutaupydami elektros energijos.

Sausas lyginimas be garų

Norėdami lygin  be garų, dar kartą paspauskite garų mygtuką (8) arba (9). Garų indikatoriaus lemputė užges.

Ver kalus lyginimas

 Ši  funkcija  leidžia  pašalin  raukšles  iš  lengvai  pažeidžiamų audinių,  nededant  jų  ant  lyginimo lentos.  Taip  išlyginsite

švarkus, paltus, užuolaidas ir pan.

1. Pakabinkite drabužį ant pakabos toliau nuo kitų drabužių, naminių gyvūnų, žmonių ir pan.

2. Pasukdami  temperatūros  valdiklį  (7),  pasirinkite  reikiamą  temperatūrą.  Pasirinkite  (••),  (•••)  arba  (MAX)  padė  ir

pastatykite prietaisą ver kaliai.

3. Paspauskite garų mygtuką, kad iš prietaiso veržtųsi garų srovė.

o Pasirinkus (••) padė , garai bus baltesni, drėgnesni ir matomesni. Nustačius (•••) arba (MAX) padė s, garai bus sausesni.

Nors bus generuojamas toks pats gerų kiekis, jie bus mažiau matomi.

Vandens talpyklos pildymas (2 pav.)
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Jei  talpykloje pasibaigia vanduo, mikrosiurblys pradeda skleis  specifinius garsus. Išjunkite garų funkciją  ir  iš  naujo pripildykite

talpyklą.

1. Išjunkite prietaisą. Laikydami jį šiek ek palenktą (15°) ir naudodami matavimo s klinę, pripildykite talpyklą.

o Iš talpyklos išbėgus vandeniui, nusausinkite prietaisą sausu skudurėliu.

o Talpykloje  pasibaigus  vandeniui,  siurblys  pradės  skleis  specifinius  garsus,  iš  prietaiso  nustos  verž s  garai.  Išjunkite

prietaisą iš rozetės ir pripildykite vandens talpyklą.

Kitos funkcijos
Apsaugos nuo kalkių sistema

Prietaisas  turi  novatorišką  sistemą,  neleidžiančią  kaup s  kalkėms.  Dervos  filtras  sulaiko  vandenyje  esančias  kalkes,  taigi  jos

nepasiekia pado garų kameros. Dėl šios priežas es prietaisas Jums tarnaus ilgiau. 

Nors prietaisas turi apsaugos nuo kalkių sistemą, tai nereiškia, kad nereikia laiky s bedruskio vandens naudojimo rekomendacijų.

Saugojimas ir valymas
Padas

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir palikite padą atvės .

 Valykite padą aplinkai nekenkiančiais valikliais.

Išorinės detalės

1. Valykite išorines prietaiso dalis skudurėliu, pamirkytu muiliname vandenyje. 

 Nenaudokite  rpiklių  ar  ėsdinančių  priemonių prietaisui  valy ,  nes  jos  gali  pažeis  plas kines prietaiso detales  ir/ar

pašalin  prietaiso žymas.

2. Laikykite lygintuvą ver kalioje padėtyje, apvynioję laidą aplink pagrindą ir įstatę laidą į gnybtą.

 Nors laidas turi 360° šarnyrinį sujungimą, niekada smarkiai neįtempkite laido, pirmą kartą vyniodami jį aplink prietaisą.

Garan ja
SOLAC neatsako už gedimus, įvykusius nesilaikant instrukcijų nurodymų arba ne nkamai prižiūrint ir naudojant prietaisą.

 Prietaisas sukurtas ir pagamintas naudojimui namuose.

 Gedimams, įvykusiems dėl nevalomų nešvarumų ir kalkių nuosėdų, garan ja negalioja.

Modelis: CVG9505

Srovės įtampa: 220-240 V, 50/60 Hz

Galia: 2020-2400 W

Prietaisas a nka šias Europos Sąjungos direktyvas:

 2014/35/EU mažos įtampos;

 2014/30/EU elektromagne nio suderinamumo;

 2011/65/EU direktyvą;

 2009/125/EC direktyvą.
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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


