
LYGINTUVAS SU GARO GENERATORIUMI TAURUS
SSD3001 

NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote šį  TAURUS 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 .

Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudo  k dis liuotą vandenį. 
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Saugumo perspėjimai
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), 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 jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 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.
 Nepalikite į elektros lizdą įjungto prietaiso be priežiūros.
 Suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams draudžiama valy  ir taisy  prietaisą.
 Prietaisas skirtas k naudojimui namuose. Nenaudokite jo profesionaliam ar komerciniam lyginimui.
 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

  Naudojamo prietaiso paviršiai labai įkaista.
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa sutampa su prietaiso

naudojama elektros įtampa, nurodyta e ketėje.
 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.
 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros

ekimą, traukite už kištuko, o ne laido.
 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  prietaiso  laidas.  Naudojant  prietaisą  su pažeistu ar  susivyniojusiu  laidu,  padidėja

elektros šoko kimybė.
 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nelieskite metalinių veikiančio prietaiso dalių, nes rizikuojate smarkiai nusidegin .

Sudedamosios dalys  
1. Vandens talpykla
2. Vandens talpyklos dangtelis
3. Užrakto mygtukas
4. Indikatoriaus lemputė
5. Garų reguliavimo mygtukas
6. Automa nio valymosi mygtukas
7. Pastovios garų srovės mygtukas
8. Padas
9. Laido laikymo gnybtas

-----
a) Valymosi indikatorius
b) „Nėra vandens“ perspėjimas
c) MAX garų srovė
d) Automa nio išsijungimo indikatorius
e) ECO režimas (silpnesnė garų srovė)

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą
1. 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 .
2. Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,  nuimkite  plas kinę apsaugą nuo lygintuvo pado (jei  tokia  yra) ir  nuvalykite jį

minkštu skudurėliu.
3. Saugokite padą, kad jis išliktų lygus. Venkite metalinių daiktų, tokių kaip lyginimo lentos detalės, užtrauktukai, sagos ir pan.
4. Galite lygin  100% vilną, nustatę garų režimą. Pasirinkite s prią garų srovę ir naudokite sausą lyginimo skudurėlį.

Temperatūros reguliavimas
 Atsižvelkite į drabužio gamintojo lyginimo rekomendacijas, pateiktas e ketėje.
 Kadangi prietaisas turi elektroninį temperatūros valdiklį, temperatūros reguliuo  rankiniu būdu nereikės.
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Talpyklos pildymas
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 Atverkite vandens pylimo angos dangtelį.
 Pripildykite talpyklą, atsižvelgdami į MAX žymą, ir užverkite dangtelį (1 pav.).
 Jeigu Jūsų namuose ekiamas vanduo yra kietas, rekomenduojame rink s dis liuotą ar bedruskį vandenį.
 Nenaudokite chemiškai dis liuoto vandens ar aroma nių medžiagų.

Lyginimas garais
1. Pripildykite lygintuvo talpyklą, kaip aprašyta skiltyje „Talpyklos pildymas“.
2. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Paspauskite ON/OFF mygtuką.
3. Lyginimas garais bus įmanomas, k prietaisui įkaitus. Kitaip vanduo gali išbėg  per pado skylutes.
4. Palaukite, kol nustos žybsė  indikatorius. Tai reiškia, kad lygintuvo padas įkaito.
5. Pasukite užrakto svirtelę, kad atrakintumėte.
6. Paspauskite garų purškimo mygtuką, kad pradėtumėte lygin  garais (2 pav.).
7. Baigę lygin , pastatykite lygintuvą ant kojelės arba stovelio pagrindo.
8. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Išpilkite likusį vandenį ir palikite prietaisą atvės .

Pastovus garų ekimas
 Prietaisui įkaitus, stabilizuosis prietaiso temperatūra.
 Paspauskite garų įjungimo mygtuką. Galite pasirink  intensyvų garų ekimą arba ECO režimą. Galėsite perjung  lyginimo

režimą bet kuriuo momentu (3 pav.).

Intensyvi garų srovė
 Prietaisui įkaitus, nusistovės stabili temperatūra.
 Greitai paspauskite garų purškimo mygtuką. Po 2 sekundžių bus ekiama trumpa, intensyvi garų srovė. 4 sekundes žybsės

garų srovės indikatorius (4 pav.).

Automa nis prietaiso valymasis
1. Prieš įjungdami valymo režimą, įsi kinkite, kad prietaise yra pakankamai vandens.
2. Prieš įjungdami valymo režimą, padėkite lygintuvą saugioje vietoje taip, kad aplinkiniai negalėtų susižalo , prisilietę prie

jame esančio karšto vandens.
3. Prietaisui įkaitus, ilgai paspauskite valymo mygtuką. Įsijungs lygintuvo valymosi režimas. Pradės žybsė  ir 3 kartus pyptelės

ekrano indikatorius (5 pav.).
4. Po 2 minučių prietaisas 3 kartus pyptelės. Tai reiškia, kad valymas baigtas.

Automa nis išsijungimas
 Jeigu prietaisas yra nenaudojamas ilgiau kaip 10 min., jis automa škai išsijungs.
 Pradės žybsė  automa nio išsijungimo simbolis ekranėlyje, ir pasigirs 6 pyptelėjimai.
 Norėdami vėl įjung  prietaisą, paspauskite garų mygtuką.
 Tiekiant garus, prietaisas neišsijungs.
 Jei norite nutrauk  garų ekimą, paspauskite išjungimo mygtuką.

Apsauga nuo lašėjimo
Lygintuvas turi apsaugos nuo lašėjimo funkciją. Lygintuvas automa škai nutrauks garų ekimą, kai temperatūra yra pernelyg žema,
kad vanduo netekėtų iš pado.

Vandens trūkumo detektorius
Jei, naudojant prietaisą, jame pasibaigia vanduo, prietaisas automa škai išjungs siurblį, taip siekiant pailgin  jo tarnavimo trukmę.

Defektai ir taisymas
Jeigu prietaiso laidas yra sugedęs, nemėginkite taisy  jo patys. Jei prietaisą reikia taisy , nuneškite jį į ar miausią įgaliotą klientų
aptarnavimo centrą.
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Laido laikymas
Žr. 6 pav.

Naudojimas ir priežiūra
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės ar priedai nėra nkamai prijung .
 Norėdami pajudin  ar pakel  prietaisą, laikykite jį už rankenėlės.
 Nepilkite vandens virš MAX žymos.
 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.
 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.
 Saugokite padą – laikykite jį toliau nuo metalinių daiktų, tokių kaip metalinės lyginimo lentos dalys, sagos, užtrauktukai ir

pan.
 Rekomenduojame naudo  dis liuotą vandenį, ypač jeigu vietoje, kurioje naudojate prietaisą, ekiamas vanduo yra kietas.
 DĖMESIO: pumpuojant vandenį į garų generatorių, visiškai normalu girdė  vandens siurblio skleidžiamus garsus.
 Nepalikite  nenaudojamo  prietaiso,  įjungto  į  rozetę,  be  priežiūros.  Taip  sutaupysite  elektros  energijos  ir  prailginsite

prietaiso tarnavimo trukmę.
 Laikykite prietaisą toliau nuo aplinkinių žmonių kūno dalių ir naminių gyvūnų.
 Prietaisas nepritaikytas naminių gyvūnų priežiūrai.

Priežiūra
1. Prietaisą taisy  turėtų k įgalio  specialistai. Naudokite k originalias gamintojo atsargines dalis ir priedus.
2. Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Trikdžių šalinimas
 Iš prietaiso veržiasi dūmai ar jaučiamas specifinis kvapas.

Pirmą kartą  įjungus  prietaisą,  bus  juntamas  specifinis  kvapas,  nes  degs  gamybos  metu  naudo  aliejai.  Palaukite  10  minučių.
Nepageidaujamas kvapas turėtų išnyk .

 Prietaisas nekaista.
Įstatykite lygintuvą į 230 V lizdą. Įsi kinkite, kad yra paspaustas įjungimo mygtukas.

 Iš prietaiso nesiveržia garai.
Gali bū , kad yra tuščia vandens talpykla. Išjunkite garų valdiklį ir įpilkite vandens. Palaukite, kol lygintuvas įkais, tada įjunkite garų
režimą.

 Iš prietaiso išteka vanduo.
Nustatyta temperatūra yra per žema, kad būtų generuojami garai. Gali bū , kad per dažnai naudojate intensyvaus garų purškimo
funkciją. Palaukite, kol lygintuvas pakankamai įkais.

 Kilus čia neaprašytoms problemoms, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai taisy  ar
išrink  prietaiso, nes tai gali bū  pavojinga.

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 prietaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


