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Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,

Dėkojame, kad pasirinkote šį SOLAC prietaisą. Šis modernios technologijos ir dizaino prietaisas, a nkan s visus šiuolaikinius 

kokybės standartus, ilgai ir pa kimai Jums tarnaus.

Perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . 

Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Saugumo perspėjimai
 Laikykite ir naudokite prietaisą ant plokščio ir tvirto paviršiaus.

 Prieš dėdami lygintuvą ant kojelės, įsi kinkite, kad paviršius, ant kurio jį dedate, yra stabilus.

  Šis simbolis reiškia, kad naudojamo prietaiso paviršiai labai įkaista.

 Nepalikite į elektros lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

 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.

 Suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams draudžiama valy  ir taisy  prietaisą.

 Laikykite lygintuvą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

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

 Naudojant prietaisą, išoriniai jo paviršiai gali labai įkais .

 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte

grėsmės sveikatai. Nemėginkite patys taisy  ir išrink  prietaiso.

 Junkite prietaisą į bent 16 A įžemintą rozetę.

 Prietaiso kištukas turi lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.

 Nepalikite prietaiso ten, kur ant jo galėtų ly  lietus, ir saugokite jį nuo drėgmės. Į prietaisą patekus vandens, padidės

elektros šoko kimybė.

 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros

ekimą, traukite už kištuko, o ne laido.

 Nevyniokite laido aplink prietaisą.

 Neleiskite laidui susipainio  ar įstrig .

 Neleiskite laidui lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių ir kybo  ant stalo ar spintelės krašto.

 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  prietaiso laidas.  Naudojant prietaisą  su pažeistu ar  susivyniojusiu  laidu,  padidėja

elektros šoko kimybė.

 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.

 Nelieskite įkaitusių prietaiso dalių, nes rizikuojate nusidegin .

Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite prietaiso laidą.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės ar priedai nėra nkamai prijung .

 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia jo mygtukai.

 Norėdami pajudin  ar pakel  prietaisą, laikykite jį už rankenėlės.

 Nenaudokite prietaiso, kuris buvo apvirtęs.

 Neapverskite naudojamo prietaiso, kai jis yra įjungtas į rozetę.

 Nenaudokite metalinių ar aštrių įrankių, kad nepažeistumėte prietaiso paviršių.

 Nepilkite vandens virš MAX žymos (1 pav.).

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.

 Prietaisas skirtas k naudojimui namuose. Nenaudokite jo profesionaliam ar komerciniam lyginimui.

 Laikykite prietaisą vaikams ir sutrikusių pro nių, ju minių ar fizinių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.

 Netransportuokite prietaiso ir nedėkite jo saugo , jeigu jis nėra atvėsęs.

 Ilgai laikant prietaisą ant padėkliuko, nustačius aukščiausią temperatūrą, gali pakis  jo spalva. Tai nepakenks jo funkcijai.

 Saugokite padą – laikykite jį toliau nuo metalinių daiktų, tokių kaip metalinės lyginimo lentos dalys, sagos, užtrauktukai ir

pan.

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

 Prieš įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso dangtelis yra nkamai uždarytas.

 Nepalikite  nenaudojamo  prietaiso,  įjungto  į  rozetę,  be  priežiūros.  Taip  sutaupysite  elektros  energijos  ir  prailginsite

prietaiso tarnavimo trukmę.

 Nepalikite naudojamo prietaiso ant lyginamo paviršiaus.

 Laikykite prietaisą toliau nuo aplinkinių žmonių kūno dalių ir naminių gyvūnų.

 Prietaisas nepritaikytas naminių gyvūnų priežiūrai.

 Nenaudokite prietaiso audiniams džiovin .

 Norėdami išjung  prietaisą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaustą ECO mygtuką.

Priežiūra
 Prietaisą taisy  turėtų k įgalio  specialistai. Naudokite k originalias gamintojo atsargines dalis ir priedus.

 Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Sudedamosios dalys  
A. Kalkių filtras

B. Gausaus garų purškimo mygtukas 

C. Garų įjungimo/išjungimo mygtukas

D. Ju klis
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E. ECO / TURBO programų valdiklis

G. Indikatoriaus lemputės

H. Pildymo snapelis

I. Padas

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.

 Kai kurios prietaiso dalys gamykloje buvo pateptos specialu tepalu. Tai reiškia, kad, pirmą kartą naudojant prietaisą, iš 

prietaiso gali verž s silpna dūmų srovė. Po kiek laiko ji turėtų išnyk .

 Paruoškite prietaisą naudojimui priklausomai nuo funkcijos, kurią norite naudo .

Talpyklos pildymas

 Jei norite lygin  garais, turite pirmiausia pripildy  talpyklą vandens.

 Atverkite vandens pylimo angos dangtelį.

 Pripildykite talpyklą, atsižvelgdami į MAX žymą (1 pav.).

 Užverkite vandens pildymo angos dangtelį.

 Naudojant aroma nes medžiagas, negalios prietaiso garan ja.

 Jei lyginant talpykloje pasibaigia vanduo, prietaiso saugumo sistema automa škai išjungia prietaisą po 25-30 s, kad 

apsaugotų siurblį.

 Pasibaigus vandeniui, išgirsite specifinius siurblio skleidžiamus garsus. Išjunkite garų valdiklį, kad išvengtumėte pakenkimo

sistemai.

 Išjunkite prietaisą ir pripildykite vandens talpyklą. Įjungus prietaisą, nepageidaujami garsai turėtų išnyk . 

Naudojimas

 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.

 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Įjungus prietaisą į rozetę, jis įkais iki automa škai nustatytos ECO parink es. Tai – automa nė temperatūra visiems 

audiniams ir op mali garų srovė veiksmingam ir saugiam lyginimui. 

 Nesirinkite aukštesnių nei drabužių e ketėse rekomenduojamų temperatūrų.

 ECO: režimas sinte niams audiniams (poliesteris, nailonas ir pan.). ● nustatymas.

 ECO: režimas šilkui ir vilnai.

 ●● nustatymas.

 TURBO: temperatūra medvilnei. Mažiausia galima temperatūra lyginimui garais.

 ●●● nustatymas.

 TURBO: temperatūra drobei ir  linui. Maksimali parink s. 

 Jei drabužį sudaro keleto skir ngų rūšių audiniai, nustatykite temperatūrą pagal audinį, kuriam lygin  reikia žemiausios 

temperatūros. Pvz. jeigu drabužį sudaro 60% poliesterio ir 40% medvilnės, rinkitės temperatūrą pagal poliesterį.

 Prietaisui vėstant ar kaistant, žybsės raudona indikatoriaus lemputė. Palaukite, kol indikatoriaus lemputė (G) pradės 

švies  pastovia žalia šviesa. Tai reiškia, kad prietaisas įkaito iki reikiamos temperatūros.

 Naudojant prietaisą, visą laiką degs žalia indikatoriaus lemputė (G).

Ju klis (D)

 Prietaisas  turi  ju klį  (D),  automa škai  nutraukian  garų  ekimą,  jeigu  prietaisas  nėra  laikomas  už  rankenėlės.  Taip

sutaupoma elektros energijos ir suvartojama mažiau vandens.

 Garų ekimas automa škai atkuriamas, paėmus prietaisą už rankenėlės.

 Nukėlus ranką nuo rankenėlės, pasirinkta garų ekimo funkcija nebus automa škai išjungiama. Garų ekimas bus laikinai

nutraukiamas iki tol, kol vėl paliesite prietaiso rankenėlę. Ekranėlyje tebebus rodoma pasirinkta garų ekimo funkcija.

Sausas lyginimas

Prietaisas turi garų valdymo mygtuką (C). Nustačius OFF mygtuko padė , galėsite lygin  be garų. Nustačius ON padė , lemputė

rodys garų ekimo būseną (įjungta/išjungta).

Lyginimas garais

Galėsite lygin  garais, nustatę bet kurią prietaiso parink , tol, kol prietaiso talpykloje bus vandens.

Intensyvios srovės papurškimai

 Ši funkcija leidžia naudo  papildomą garų srovę, kad greitai išlygintumėte drabužių raukšles.

 Spauskite  intensyvios  srovės  mygtuką  (B),  nustatę  TURBO  programą.  Palaukite  keletą  sekundžių,  kol  garai  įsigers  į

drabužio raukšles, ir k tada dar kartą spustelėkite mygtuką. Geriausius rezultatus gausite, spausdami intensyvios garų
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srovės mygtuką ne daugiau kaip du kartus iš  eilės.  Nenaudokite šios funkcijos,  jei  pradėjo žybsė  garų indikatoriaus

lemputė.

 Prieš pirmą kartą purkšdami garus, paspauskite intensyvios garų srovės mygtuką keletą kartų iš eilės.

Ver kalus lyginimas

Ši funkcija leidžia išlygin  užuolaidas, ant pakabos kabančius drabužius ir pan. Norėdami lygin  ver kaliai, darykite taip:

 Lyginkite  iš  viršaus  į  apačią,  spausdami garų  mygtuką (B).  Laikykitės  nurodymų,  pateiktų  skiltyje  „Intensyvios  srovės

papurškimai“.

 DĖMESIO:  lyginant  medvilnę  ir  liną,  rekomenduojame  pridė  lygintuvo  pagrindą  prie  medžiagos.  Lyginant  lengviau

pažeidžiamus audinius, laikykite lygintuvo padą keleto cen metrų atstumu nuo drabužio.

Pareng es režimas

 Prietaisas taupo energiją, pereidamas į pareng es režimą, jei prietaisas yra nenaudojamas 3 minutes.

 Norėdami tęs  lyginimą, esiog palieskite bet kurį prietaiso mygtuką ar rankenėlę.

Baigus naudo

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Pašalinkite talpykloje likusį vandenį.

 Išvalykite prietaisą.

Valymas

 Prieš pradėdami valy , ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite jam atvės .

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu, naudodami keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite plautas detales.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH valymo priemonių, baliklių ir ėsdinančių priemonių prietaisui valy .

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nelaikykite jo po tekančio vandens srove.

Kalkių nuosėdų šalinimas

 Norint,  kad  prietaisas  visuomet  veiktų  nepriekaiš ngai,  reikės  reguliariai  pašalin  dėl  naudojamo  kieto  vandens

atsiradusias kalkių ir magnio nuosėdas.

 Norint sumažin  kalkių nuosėdų kiekį, rekomenduojame naudo  dis liuotą vandenį arba mažai druskingą vandenį.

 Kalkėms  šalin  naudokite  specialias  valymo  priemones,  kurių  įsigy  galite  specializuotose  parduotuvėse  ir  klientų

techninio aptarnavimo centruose.

 Rinkitės k prietaisui pritaikytą kalkių šalinimo produktą.

 Nenaudokite naminių receptų, tokių kaip acto ir vandens mišinys, prietaisui valy .

Gedimai ir taisymas
Jei prietaisas sugedo, nuneškite jį į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nemėginkite išrink  ir taisy  prietaiso savarankiškai, nes

tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas

 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  yra  pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami  jas  išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir

išmeskite į a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavusį preitaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.

Prietaisas a nka 2014/35/EU mažos įtampos, 2014/30/EU elektromagne nio suderinamumo, 2011/65/EU pavojingų medžiagų

naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose bei 2009/125/EC ekologiško elektros energiją naudojančių prietaisų dizaino

direktyvas. 
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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


