
VERTIKALUS GARŲ LYGINTUVAS SOLAC

PC1500
NAUDOTOJO VADOVAS

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.

Sudedamosios dalys  
A. Garų galvutė

B. Įjungimo indikatoriaus lemputė

C. Rankenėlė

D. Įjungimo mygtukas

E. Laido apsauga

F. Garų aktyvavimo mygtukas

G. Vandens talpyklos išėmimo mygtukas

H. Vandens talpykla (išimama)

I. Audinių šepetys (nuimamas)

J. Pūkų rinkiklis (nuimamas)

A džiai perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami

prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .

Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Saugumo taisyklės
 Nepalikite į elektros lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.

 Prietaisą draudžiama naudo  vaikams.

 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.

 Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Prietaisas  –  ne žaislas.  Prižiūrėkite  vaikus,  kad jie  nežaistų  su

prietaisu.

 Nenukreipkite  garų  srovės  į  elektrinių  detalių  turinčią  įrangą,

pvz. orkaičių vidų.

 Nenaudokite  prietaiso,  jeigu jis  buvo nukritęs,  yra pastebimai

pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.

 Nenaudokite  prietaiso  greta  vandens  pilnų  baseinų  ar  didelių

vandens talpyklų.

 Išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę prietaisą naudo  ir prieš jį valydami.

 Naudodami prietaisą, nepalikite vandens pildymo angos atvertos.

 Nemėginkite  per  jėgą  a dary  prietaiso  dangtelio.  Prieš  atverdami  jį,  įsi kinkite,  kad  prietaiso  slėgis  visiškai

normalizavosi.

 Naudojant prietaisą, išoriniai jo paviršiai gali labai įkais .

 Jeigu  prietaiso  laidas  yra  pažeistas,  leiskite  jį  pakeis  nauju  įgalioto  techninio  aptarnavimo  centro  specialistams.

Nemėginkite išrink  ir taisy  prietaiso patys, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

  Šis simbolis reiškia, kad rizikuojate nusidegin  karštais garais.

1



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

namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į įžemintą rozetę.

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

 Įsi kinkite, kad valomam paviršiui nekenkia garai.

 Laikykite ir naudokite prietaisą ant tvirto ir plokščio paviršiaus.

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

 Neuždenkite prietaiso pašaliniais daiktais, kurie gali pakenk  saugumo vožtuvų funkcijai.

 Nenaudokite prietaiso kartu su laikmačiu, nuotolinio valdymo sistema ar kitu panašiu prietaisu.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.

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

 Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis bei basomis.

 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 lies s prie įkaitusių prietaiso paviršių.

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

elektros šoko kimybė.

Naudojimas ir priežiūra
 Nenaudokite prietaiso, nkamai neprijungę jo priedų.

 Nejunkite prietaiso, prieš tai į jį neįpylę vandens.

 Norėdami pajudin  prietaisą, laikykite jį už rankenėlės.

 Nenaudokite palinkusio prietaiso ir jo neapverskite.

 Prietaisas skirtas k naudojimui namuose. Nenaudokite jo profesionaliai ar pagal komercinę paskir .

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

 Nepadėkite įkaitusio prietaiso saugo .

 Pilkite į prietaisą k vandenį. Nedėkite į jį aroma nių medžiagų, nepilkite alkoholio ar valiklių, nes šios priemonės gali

apgadin  prietaisą.

 Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudo  dis liuotą vandenį.

 Prieš kiekvieną naudojimą įsi kinkite, kad prietaiso vožtuvai nėra užsiblokavę.

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

Garan ja

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

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Nuimkite apsaugines plėveles ir lipdukus nuo garų galvutės.

 Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite ir iš esinkite laidą.

 Pirmą kartą naudodami prietaisą, keletui minučių įjunkite garų funkciją. Tokiu būdu pašalinsite nuo gamybos proceso 

likusius nešvarumus ir pašalinius kvapus.

 Pirmą kartą naudodami prietaisą, išmėginkite prietaisą ant senos medžiagos skiautės ir k tada pradėkite lygin  

drabužius.

Surinkimas ir naudojimas

1. Paspauskite vandens talpyklos išėmimo mygtuką ir ją ištraukite. Atverkite vandens pildymo dangtelį ir įpilkite vandens į 

talpyklą iki MAX žymos (1 pav.). Talpykla visuomet turėtų bū  pripildyta bent trečdaliu. Niekada neperženkite MAX 

žymos. Įstatykite talpyklą atgal į prietaisą.

2. Viena ranka prilaikykite prietaiso kaklelį, o kita prijunkite audinių šepe  prie garų galvutės. Prie prietaiso galima jung  abi 

šepečio puses. Įsi kinkite, kad išgirdote spragtelėjimą.

3. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą. Paspaudus įjungimo mygtuką, pradės žybsė  indikatoriaus 

lemputė. Tai reiškia, kad prietaisas kaista. Lemputei nustojus žybsė , žinosite, kad prietaisas įkaito. Galėsite pradė  jį 

naudo . Norėdami išjung  prietaisą, dar kartą paspauskite ON/OFF mygtuką. Prietaisą išjungus, užges indikatoriaus 

lemputė.
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4. Pripildę vandens talpyklą iki MAX žymos ir įjungę prietaisą į rozetę, palaukite, kol prietaisas įkais, ir k tada pradėkite jį 

naudo .

5. Prietaisas turi automa nio išsijungimo funkciją. Ilgą laiką nenaudojant prietaiso, vidinis mechanizmas nutrauks elektros 

ekimą prietaisui, taip leisdamas sutaupy  elektros energijos ir apsaugodamas Jus nuo nelaimingų atsi kimų.

Drabužių lyginimas garais

Šis prietaisas yra lengvai naudojamas ir leis Jums nesunkiai pašalin  raukšles iš drabužių bei užuolaidų ir atgaivin  apmušalų 

išvaizdą.

Galite naudo  prietaisą daugumai audinių lygin , jeigu jie yra pakabin  arba jeigu prietaisą galima naudo  stačią, judinant jį į viršų 

ir apačią. DĖMESIO: prietaisas pritaikytas naudo  stačias kaban ems audiniams lygin . Nenaudokite prietaiso horizontalioje 

padėtyje.

1. Įsi kinkite, kad aplink audinį gerai cirkuliuoja oras.

2. Įsi kinkite, kad drabužio kišenės yra tuščios.

3. Pakabinkite drabužį ant pakabos ir švelniai ištempkite viena ranka.

4. DĖMESIO: rekomenduojame nelygin  metalinių detalių. Būkite atsargūs, kai lyginate aplink jas.

5. Paspauskite ir palaikykite garų mygtuką. Lyginant garais, jausite lengvą vibravimą ir švelnų burzgimą. Tai visiškai normalu. 

Lyginkite garais, laikydami prietaisą stačią, ir judinkite jį tolyn nuo savęs.

6. Atsargiai paspauskite audinių šepe  link drabužio. Judinkite ranką aukštyn ir žemyn, pašalindami audinio raukšles.

7. Atleiskite garų mygtuką, kad nutrauktumėte garų ekimą.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: geriausius rezultatus gausite, jeigu įtempsite lyginamą drabužį.

DĖMESIO: garų lygintuvas generuoja aukštos temperatūros garus. Nelieskite garų galvutės. Įsi kinkite, kad stovin s prietaisas yra 

nusuktas nuo Jūsų.

8. Jei naudojate prietaisą be prijungto audinių šepečio, palikite bent 5 cm atstumą tarp garų galvutės ir audinio.

Užuolaidų lyginimas

1. Išskalbkite ir išdžiovinkite užuolaidas pagal instrukcijas.

2. Pakabinkite užuolaidas. Lyginkite jas pakabintas.

3. Atsargiai viena ranka ištempkite užuolaidas, kad lengviau pašalintumėte raukšles.

Apmušalų lyginimas

1. Galite naudo  prietaisą apmušalų išvaizdai atgaivin  ir baldų bei pagalvių užvalkalams lygin . Prieš naudodami prietaisą, 

visada pa krinkite, ar prietaisas nka audinio lyginimui, lygindami mažai matomą jo plotelį.

2. Laikydami prietaisą stačią ir judindami jį aukštyn-žemyn, išlyginkite apmušalus. Kai lyginate pagalvių užvalkalus, išimkite 

pagalves ir laikykite užvalkalus ver kaliai. Prieš užvilkdami užvalkalus, leiskite visiškai jiems išdžiū .

ATKREIPKITE DĖMESĮ: rekomenduojame naudo  audinių šepe , lyginant lengvai pažeidžiamus audinius, pvz. šilką. Geriausiai 

pašalinsite įsisenėjusias raukšles, nuimdami audinių šepe  ir lygindami garais reikiamą medžiagos plotelį, kol raukšlės išnyks.

DĖMESIO: visada ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, prieš prijungdami ar nuimdami audinių šepe .

ATKREIPKITE DĖMESĮ: naudokite k kartu su prietaisu parduodamus priedus ir detales.

ATKREIPKITE DĖMESĮ: jeigu prietaisas pradeda veik  labai garsiai ir iš jo nesiveržia garai, pa krinkite vandens lygį talpykloje.

DĖMESIO: nenaudokite prietaiso esiai ant žmonių ar naminių gyvūnėlių.

Baigus naudo

 Paspauskite išjungimo mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. 

 Išimkite vandens talpyklą, atverkite pildymo angą ir, laikydami virš kibiro ar kriauklės, apverskite vandens talpyklą, kad

pašalintumėte joje likusį vandenį.

 Padėkite prietaisą stačią ant pagrindo ir leiskite jam atvės .

Valymas ir priežiūra

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Prieš valydami prietaisą, leiskite jam atvės .

 Paspauskite garų valdiklį (2), kad pašalintumėte prietaise likusius garus.

 Lėtai atsukite apsauginį kamštelį (3).

 Išpilkite vandenį iš talpyklos, palenkdami prietaisą.

 Perplaukite talpyklą, kad pašalintumėte nešvarumus ir kalkes. Nenaudokite acto ar kitų kalkių šalinimo skysčių.

 Perplaukite prietaiso priedus muilinu vandeniu.
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 NIEKADA nemerkite prietaiso korpuso į vandenį.

 Laikykite garų lygintuvą vėsioje ir sausoje vietoje.

Kalkių nuosėdų šalinimas

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

nuosėdas. Nepilkite į prietaisą kieto vandens.

Išimamo vandens šildytuvo valymas

 Įsi kinkite, kad prietaisas atvėso. Palaukite bent 3 val., prieš valydami prietaisą.

 Nemėginkite atver  prietaiso dangtelio per jėgą. Prieš atverdami jį, įsi kinkite, kad prietaiso slėgis visiškai normalizavosi.

 Įpilkite į šildytuvą vandens ir pasirinktos kalkių valymo priemonės.

 Palaukite, kol priemonė suveiks. Laikykitės jos naudojimo instrukcijų.

 Gerai pakratykite ir visiškai ištuš nkite šildytuvą.

 Jei reikia, pakartokite.

Gedimai ir taisymas
Jei prietaisas sugedo ar iškilo kitų problemų, 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.

 Šis simbolis reiškia, kad naudojamo prietaiso paviršiai labai įkaista.

Prietaisas a nka 2006/95/EC mažos įtampos, 2004/108/EC elektromagne nio suderinamumo bei 2011/65/EU pavojingų medžiagų

naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose direktyvas. 

Modelis: PC1500

Įtampa: 220-240 V, 50 Hz

Galia: 2020-2400 W
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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


