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Perskaitykite šias instrukcijas, prieš pirmą kartą naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . 
Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižeis .

Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
 Nenaudokite prietaiso,  jeigu jo priedai ar detalės yra sugedusios.  Kuo greičiau pakeiskite sugedusias detales.  Laikykite

prietaisą toliau nuo aplinkinių žmonių kūno dalių ir naminių gyvūnų.
 Nenaudokite prietaiso naminių gyvūnų priežiūrai.
 Nenaudokite prietaiso audiniams džiovin .
 Jei pasirinksite MIN termostato padė , tai nereiškia, kad visiškai išjungsite prietaisą.

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Nulupkite apsauginę plėvelę. 
 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 lyginti garais, turite pirmiausia pripildyti talpyklą vandens.
 Atverkite vandens pylimo angos dangtelį.
 Pripildykite talpyklą, atsižvelgdami į MAX žymą (1 pav.).
 Užverkite vandens pildymo angos dangtelį.

Naudojimas
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.
 Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
 Termostatu pasirinkite pageidaujamą temperatūrą.
 Nenustatykite aukštesnės temperatūros nei nurodyta drabužių etiketėse.

o ● nustatymas: temperatūra sintetiniams audiniams (poliesteris, nailonas ir pan.).
o ●● nustatymas: temperatūra šilkui ir vilnai. Žemiausia temperatūra lyginimui garais.
o ●●● nustatymas: temperatūra medvilnei.
o MAX: temperatūra drobei.

 Jei drabužį sudaro keleto skirtingų rūšių audiniai, nustatykite temperatūrą pagal audinį, kuriam lyginti reikia 
žemiausios temperatūros. Pvz. jeigu drabužį sudaro 60% poliesterio ir 40% medvilnės, rinkitės temperatūrą 
pagal poliesterį.

 Palaukite, kol indikatoriaus lemputė (F) užges. Tai reiškia, kad prietaisas įkaito iki reikiamos temperatūros.
 Naudojant prietaisą, indikatoriaus lemputė (F) tai įsijungs, tai išsijungs. Tai reiškia, kad prietaisas kaista ir palaiko 

temperatūrą.
Sausas lyginimas
Prietaisas turi garų valdymo mygtuką. Nustatę 1 mygtuko padė , galėsite lygin  be garų.
Lyginimas garais
Galėsite lygin  garais, pripylę į talpyklą vandens ir nustatę reikiamą temperatūrą.
Garų srovės valdymas
Prietaisas turi garų srovės valdiklį (C), leidžian  reguliuo  garų srovę.
Vandens purškimas
Vandens purškimo funkcija gali bū  naudojama ek lyginant sausai, ek garais. Paspauskite vandens purškimo mygtuką (A), kad
naudotumėte šią funkciją. Norint pirmą kartą purkš  vandenį, paspauskite mygtuką keletą kartų.
Intensyvios srovės papurškimai

 Ši funkcija leidžia naudo  papildomą garų srovę, kad greitai išlygintumėte drabužių raukšles.
 Spauskite intensyvios srovės mygtuką (B). Palaukite keletą sekundžių, kol garai įsigers į drabužio raukšles, ir k tada dar

kartą spustelėkite mygtuką. Geriausius rezultatus gausite, spausdami intensyvios garų srovės mygtuką ne daugiau kaip tris
kartus iš eilės.

 Pirmą kartą purkšdami garus, paspauskite intensyvios garų srovės mygtuką keletą kartų iš eilės.
Ver kalus lyginimas
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Ši funkcija leidžia išlygin  užuolaidas, ant pakabos kabančius drabužius ir pan. Norėdami lygin  ver kaliai, darykite taip:
 Nustatykite maksimalią lygintuvo temperatūrą, pasukdami temperatūros valdiklį pagal laikrodžio rodyklę (2 pav.).
 Lyginkite iš viršaus į apačią, spausdami garų mygtuką (B).
 DĖMESIO:  lyginant  medvilnę  ir  liną,  rekomenduojame  pridė  lygintuvo  pagrindą  prie  medžiagos.  Lyginant  lengviau

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

 Termostatu pasirinkite MIN padė .
 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.
Automa nio išsivalymo funkcija
Leiskite prietaisui išsivaly  bent kartą per mėnesį, kad pašalintumėte mineralines nuosėdas, susikaupusias prietaise.

 Pripilkite vandens į talpyklą iki MAX ribos. 

 Padėkite lygintuvą stačiai. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir nustatykite maksimalią temperatūrą.

 Palikite prietaisą įkais , kol indikatoriaus lemputė parodys, kad jis įkaito iki nustatytos temperatūros.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir padėkite lygintuvą į kriauklę.

 Paspauskite ir palaikykite prietaiso išsivalymo mygtuką. Leiskite vandeniui išbėg  iš garų skylučių, esančių pade. Švelniai
pakratykite prietaisą.

 Atleiskite mygtuką, praėjus minutei arba ištuštėjus vandens talpyklai.

 Pastatykite prietaisą stačią ir palikite jį atvės .
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  mažai druskingą vandenį.

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