
NEŠIOJAMAS PRIETAISAS, LYGINANTIS KARŠTAIS GARAIS
ZY468GS

NAUDOTOJO VADOVAS

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO TAISYKLES IR PERŽIŪRĖKITE ILIUSTRACIJAS!

Saugumo taisyklės
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių:•

•  Nelaikykite prietaiso netoli šilumą skleidžiančių prietaisų ir ten, kur jį galėtų pasiek tiesioginiai saulės spinduliai.•
• Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsi kinkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojamos elektros srovės įtampa sutampa•
• su elektros srovės, tiekiamos Jūsų namuose, įtampa.•
• Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.•
•  Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį taisydami bei valydami, visuomet ištraukite jo kištuką iš mai nimo lizdo.•
• Būkite ypač a dūs, kai naudojate prietaisą netoli vaikų.•
• Niekada nepalikite prietaiso vaikams pasiekiamoje vietoje.•
•  Elektrinius prietaisus taisy turėtų k įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai. Ne nkamai pataisius prietaisą, jis•
• gali pradė grėsmę naudotojo sveikatai.•
•  Šis prietaisas skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite prietaiso pramonėje.•
•  Naudokite prietaisą k pagal paskir .•
•  Prietaiso naudojami garai yra karš  ir suslėg  . Būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte ir nesusižeistumėte.•
•  Nekratykite naudojamo prietaiso, nes iš jo gali pradė  tašky s karštas vanduo.•
• Prieš pildami vandenį į vandens talpyklą arba išpildami vandenį iš jos, visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo 

lizdo. Prieš padėdami prietaisą saugo , įsi kinkite, kad prietaiso vandens talpykla yra ištuš nta.•
•  Nedėkite į vandens talpyklą cheminių medžiagų ar valiklių, nes galite apgadin prietaisą.•
•  Naudojamo prietaiso galvutės ir priedai labai įkaista. Nelieskite galvutės ir nebandykite keis priedų, kai prietaisas veikia.•
•  Visuomet laikykite prietaisą pastatytą stačią. Nepilkite vandens virš MAX žymos, nes gali nudegin  besitaškan s vanduo.•
• Būkite labai atsargūs, kai naudojate prietaisą. Nepalenkite prietaiso didesniu nei 35° kampu jokia kryp mi, nes perteklinis•
• vanduo gali pradė tašky s iš garų galvutės.•
• Laikykite prietaisą toliau nuo kūno. Nenukreipkite prietaiso į gyvūnus ar kitus žmones. Nenaudokite prietaiso, jeigu 

užsikišo garų purškimo mechanizmas.•
•  Kaskart baigę naudo prietaisą, išpilkite jame likusį vandenį, kad prietaise nesikauptų nuosėdos. Susidariusios nuosėdos•
• gali pakenk prietaiso kai nimo elementui.

Sudedamosios dalys
1. Garų purškimo galvutė
2. Vandens talpyklos dangtelis-kamštelis
3. ON/OFF mygtukas
4. Rankenėlė
5. MAX vandens lygio žyma
6. Vandens talpykla
7. Šepetėlis audiniams
8. Matavimo s klinė

Priedų prijungimas

Šis prietaisas turi prak šką priedą – šepetėlį audiniams. Šis šepetėlis išlygina 
susiraukšlėjusių medžiagų raukšles ir nelygumus.
Vadovaudamiesi šioje skiltyje esančiais patarimais, nesunkiai prijungsite šį priedą prie garų 
galvutės.
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Įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir iš garų galvutės nesiveržia garai.
Pasirinkite pageidaujamą prietaiso priedą ir pastumdami prijunkite jį prie garų galvutės, kaip parodyta 1 pav.
Įsi kinkite, kad garų galvutės skylutės sutampa su prieduose esančiomis angomis, nes k taip garų srovė galės laisvai sklis  .
DĖMESIO: neprijunkite priedų prie garų galvutės tada, kai iš jos veržiasi garai, nes galite nusidegin .

Naudojimas
Vandens talpyklos pildymas
Įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš mai nimo lizdo. Padėkite
prietaisą ant lygaus ir tvirto paviršiaus.
Atsargiai atsukite ir nuimkite vandens talpyklos kamštelį.
Pripilkite į vandens talpyklą vandens, pasinaudodami kartu parduodama matavimo s kline. Pilkite į talpyklą k šaltą vandenį. 
Nepilkite virš MAX ribos, pažymėtos talpyklos langelyje.
Maksimali naudojimo trukmė – 13 minučių.
Vėl užsukite vandens talpyklos dangtelį. Įsi kinkite, kad jis gerai užsifiksavo.
DĖMESIO: kaskart baigę naudo prietaisą, leiskite jam atvės 15 minučių ir k tada pilkite į jį šaltą vandenį. Įpylus į įkaitusį prietaisą
šalto vandens, iš pildymo angos gali pradė verž s karštas vanduo ir garai.
Būkite labai atsargūs, kai pilate vandenį į talpyklą. Niekada nepilkite vandens virš MAX žymos.
Atkreipkite dėmesį: rekomenduojame naudo dis liuotą (bedruskį) vandenį, kad prietaisas tarnautų ilgiau. Pilkite į talpyklą k
vandenį. Nenaudokite valymo priemonių ir chemikalų. Ne nkamai naudojant prietaisą, jo garan ja negalios.

Audinių, paklodžių ir pan. lyginimas
Įsi kinkite, kad prietaiso talpykla yra pripildyta ir kad prijungtas reikiamas prietaiso priedas. Tada atlikite žemiau aprašytus 
veiksmus:
Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
Paspauskite prietaiso ON mygtuką. Įsižiebusi mygtuko lemputė reiškia, kad prietaisas yra įjungtas. Po 1,5 
minutės iš prietaiso galvutės pradės verž s garai.
Nukreipkite prie galvutės prijungtą priedą link medžiagos, kurią norite lygin . Sutelkite
garų srovę į lyginamą medžiagos plotelį.
Prispaus  galvutę prie lyginamo audinio ir lėtai judin  aukštyn ir žemyn.
DĖMESIO: iš prietaiso veržian s garams, visuomet įsi kinkite, kad garų galvutė ir prietaiso priedai yra nukreip  tolyn nuo prietaiso 
naudotojo. Būkite atsargūs ir niekada nenukreipkite garų srovės į naminius gyvūnėlius ar kitus žmones.

Drabužių lyginimas
Pakabinkite drabužį ant švarios, nesurūdijusios pakabos. 
Nukreipkite garų srovę link drabužio.
Garai pasiskirstys po vidinę ir išorinę audinio puses, taip pašalindami raukšles ir nelygumus. Atsargiai
judinkite garų galvutę aukštyn (nuo drabužio apačios į viršų).
Nukreipkite garų galvutę tolyn nuo drabužio ir išlyginkite drabužį laisva ranka. 

Kartokite tol, kol ant drabužio nebeliks raukšlių.

Laikymas ir saugojimas
Ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo.
Leiskite prietaisui visiškai atvės (bent 60 minučių).
Nuimkite visus prietaiso priedus.
Išpilkite vandens talpykloje likusį vandenį, kad ten nesikauptų nuosėdos. Uždėkite talpyklos dangtelį, bet smarkiai jo neprisukite, 
kad būtų lengviau atsuk  ateityje.
Laikykite prietaisą ir jo priedus sausoje, vėsioje vietoje.

Kalkių nuosėdų šalinimas
Vandenyje esantys mineralai ir nešvarumai gali ska n  nuosėdų kaupimąsi prietaise. Susikaupusios nuosėdos gali turė neigiamą 
įtaką garų srovės intensyvumui.
Atkreipkite dėmesį: geriausias būdas išveng nuosėdų susidarymo – dis liuoto (bedruskio) vandens naudojimas.

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite jam visiškai atvės (bent 60 minučių). Nuimkite visus prietaiso priedus. 
Atsukite vandens talpyklos kamštelį ir išpilkite visą talpykloje likusį vandenį. Naudokite „Zyle“ nukalkinimo priemonę.
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Techniniai duomenys
Prietaiso svoris: 1,13 kg
Vandens talpyklos tūris: 360 ml
Įkai mo trukmė: 1,5 min.
Maksimali nepertraukiamo naudojimo trukmė: 13 min.
Elektros srovės įtampa: 230 V ~ 50 Hz
Galia: 2000 W

Trikdžių šalinimas
Problema Galimos priežastys Sprendimas

Prietaisas neįkaista. Prietaisas neįjungtas į rozetę. Įstatykite prietaiso kištuką į mai nimo lizdą.
Nepaspaustas įjungimo mygtukas. Paspauskite   ON/OFF   mygtuką.   Įsižiebs   mygtuko

indikatoriaus lemputė.
Prietaisas  įkaista,  bet  iš  jo Tuščia vandens talpykla. Pripildykite vandens talpyklą.
nesiveržia garai. Prietaise susikaupė daug nuosėdų. Vadovaudamiesi   instrukcijų nurodymais,   išvalykite

susidariusias nuosėdas.
Perdegė saugiklis. Nuneškite  prietaisą  į  įgaliotą  techninio  aptarnavimo

centrą.
Garai veržiasi su pertrūkiais. Prietaise susikaupė daug nuosėdų. Visiškai  normalu,  jeigu  prietaisas  kartkartėmis  keletą

sekundžių nustoja purškęs garus. Jeigu garai iš prietaiso
nesiveržia ilgiau nei keletą sekundžių, vadovaudamiesi
instrukcijų nurodymais, išvalykite susidariusias nuosėdas.
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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

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




