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Garinis drabužių lygintuvas

Modelis ZY333GS                       

DĖMESIO BŪTINAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOTOJO VADOVĄ
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Prietaiso dalys

1. Metalinė garų galvutė, prie kurios 
tvirtinamas šepetėlis.
2. Sustumiamas reguliuojamo aukščio 
aliuminio strypelis.
3. Prietaiso apačioje – lengvai slystantys 
judinami ratukai.
4. Permatoma vandens talpykla.
5. Vandens garų �ltro antikondensacinė 
sistema.
6. 360° apsukama pakaba.
7. Dulkių valymo šluotelės laikiklis ir 
drabužių segtukai.
8. Tvirtas, korozijai atsparus plastikas.
9. Švaraus vandens perkošimo sistema.

Prietaiso surinkimas

užsukti

atsukti

užsukti

     atsukti 

1. Ištieskite sustumiamą aliuminio 
strypelį ir jį suveržkite.

2. Įstatykite sustumiamą aliuminio       
strypelį į prietaiso korpusą ir jį 
 įtvirtinkite.
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3. Viršutinę aliuminio strypelio 
dalį įstatykite į pakabą. Pasukite 
pakabą norimu kampu, tada ją 
išskleiskite ir už�ksuokite. 

4. Įkiškite žarnelę į įleidimo angą, 
už�ksuokite, sukdami žarnelę 
pagal laikrodžio rodyklę.

5. Išimkite vandens talpyklą, nuimkite dangtelį. Pripildykite talpyklą 
vandeniu, tuomet vėl ją uždenkite ir įstatykite į ankstesnę vietą.

6. Įkiškite kištuko šakutę 
į rozetę. Spustelėkite 
įjungimo mygtuką.

7. Papildomas šepetėlis tvirtinamas 
prie garų galvutės.

užsukti
atsukti



3

Elektros grandinės schema

Pagrindiniai techniniai duomenys

Įtampa: 240 V                    
Dažnis: 50 Hz                    
Tiekiamas galingumas: 1500 W 
Vandens talpyklos tūris: 1.5 litro  
                                                                                    Ilgiausia galima ištisinio garinimo 
trukmė: 1.1 val.
Garsumas: <60 db(A)   

ZY333GS Grandinės schema

Termostatas

Šiluminis saugiklis
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(500-1500W）

Trikdžių šalinimas 
Problema Priežastis Sprendimo būdai

Įjungus garų generatorių, 
nepučiami garai.

Ar gerai įstatėte jungiklį ir 
kištuką?
Ar teka elektros srovė?
Ar kištukas įjungtas į rozetę?

Tvirčiau įstumkite kištuką.
Išspręskite elektros tiekimo 
problemas.
Įsitikinkite, kad kištukas 
įstatytas į elektros lizdą.
Pakeiskite garų generatorių 
nauju.

Labai mažai garų. Galbūt prakiurusi žarnelė? Patikrinkite, ar gerai įstatytas 
elektros kištukas.
Žemyn nukreipkite galvutę, 
kad sukondensuoti garai 
geriau veržtųsi iš žarnelės.

Iš prietaiso bėga vanduo /
veržiasi garai.

Galbūt nudėvėtas žarnelės 
tvirtinimo žiedelis?
Ar vanduo veržiasi iš talpyklos?
Galbūt garų žarnelė ar garų 
išvadas prastai pritvirtinti?

Pakeiskite žiedelį. Atnaujinkite
vandens talpyklą.
Tvirčiau suveržkite garų
žarnelę.

Iš galvutės bėga vanduo. Pakeiskite galvutę nauja.Gal sulūžo purškimo galvutė?
Žarnelėje arba galvutėje
kažkas tarška

Ar sulinkusi žarnelė?
Galbūt purkštuvėlis yra per 
žemai arba nukreiptas žemyn?

Ištiesinkite žarnelę. Kilstelėkite 
purškimo galvutę.

Įjungimo lemputė neįsižiebia Gal nebeveikia įjungimo
mygtukas?
Ar prietaisas įjungtas į elektros 
lizdą?

Draudžiama atidarinėti prietaiso dangtelį, jei nesate specialistas ar įgaliotas prekybos agentas.
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Triguba apsauga:
I. Automatinis išjungimas, kai lyginimui nepakanka vandens
Garų lygintuvo talpykloje aptikęs vandens trūkumą, apsauginis 
įrenginys pradės pypsėti, taip primindamas, kad metas papildyti 
vandens atsargas. Elektros tiekimas prietaisui bus trumpam nutrauktas. 
II. Termostatas 
Termostatas nutrauks elektros tiekimą, jei baigiasi vanduo arba 
prietaisas įjungiamas, kai talpykloje nėra vandens.
I. Šiluminis grandinės pertraukiklis
Nepadėjus pirmosioms dviem priemonėms, suveiks grandinės 
pertraukiklis. Jis išjungia įtaisą, kai įrenginio temperatūra peržengia 
nustatytą saugią ribą.

Atsargumo priemonės ir naudojimo
 instrukcijos:

1. Išpakavę prietaisą, surinkite pagrindinį stovą ir strypelį.       
2. Tvirtai prisukite žarnelę prie korpuso ir užkabinkite purškimo galvutę 
ant laikiklio.
3. Naudokite tik distiliuotą vanednį.
4. Įstatykite kištuką į elektros lizdą. Saugokitės, kad kištukas ir rozetė 
nesušlaptų. Niekuomet nebandykite perkirpti arba perlaužti laido 
apsauginės izoliacijos.
5. Įstatę kištuką, spustelėkite įjungimo mygtuką. Garai pradės veržtis
 per 1 minutę. 
6. Nepalikite įjungto garų generatoriaus be priežiūros. Laikykite prietaisą
 vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelieskite kaitinimo detalių. Išpildami 
panaudotą vandenį, saugokitės nuplikymo.
7. Atjungdami žarnelę, laikykite ją už izoliacija apsaugotos rankenėlės.
8. Nejunkite garintuvo, kai talpykloje nėra vandens.
9.  Garų lygintuvas tinkamas naudoti tik patalpose.
10. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš sudėdami prietaisą, leiskite 
jam  atvėsti.
11.  Kilus nesklandumų, kreipkitės į prekybos agentą.
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Dėmesio:

Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir �zinių gebėjimų žmonės bei 
asmenys, neturintys tam pakankamai žinių ar patirties, neturėtų 
naudotis prietaisu, nebent jie yra prižiūrimi arba apmokomi už jų 
saugumą atsakingų asmenų.

Rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį. 
Vanduo iš čaupo gali sukelti gedimus. 


