Karštų garų lygintuvas
DOMGS40
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sveikiname įsigijus karštų garų lygintuvą „DOMENA“!

SAUGUMO TAISYKLĖS
Naudodami prietaisą laikykitės žemiau išdėstytų bendrųjų saugos reikalavimų.

• Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo informaciją.
• Šį prietaisą naudokite tik tam kam jis skirtas t.y., lyginimui.
• Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti distiliuotą vandenį.
•

Prietaisas skirtas naudoti buityje ar kur kitur,
pavyzdžiui, parduotuvių, biurų personalo patalpose ar
kitoje darbo aplinkoje. Sodybose. Viešbučiuose,
moteliuose ir kitose gyvenamojo pobūdžio vietose.
Taip pat svečių namuose ir pan.

• Prieš prietaisą įjungdami į elektros lizdą įsitikinkite, kad jame įtampa bus tokia pat kaip ir
nurodyta prietaiso informacinėje plokštelėje.

• Prietaisą junkite tik į pagal saugumo reikalavimus
įžemintą elektros lizdą. Jeigu prireiktų ilgintuvo,
pasirinkite tokį, kuriame integruotas įžeminimas taip
pat, atkreipkite dėmesį, kad ilgintuvo nominalusis
stipris prietaiso maitinimui būtų pakankamas.
Rekomenduojame naudoti „NF“ ženklu pažymėtus
prekes.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į
elektros tinklą.
• Į vieną elektros grandinę nejunkite kelių, didelio galingumo, prietaisų.

• Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis.
• Prietaisą išjungdami iš elektros lizdo niekada netraukite už maitinimo laido, traukite už
kištuko.
• Atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas nesilietų prie įkaitusių paviršių ar aštrių briaunų.

•

Rekomenduotina

reguliariai

tikrinti

prietaisą.

Jei
pažeistas maitinimo laidas, elektros kištukas ar pats
prietaisas, siekiant išvengti pavojaus prietaiso nenaudokite ir
tokiu atveju dėl apžiūros ir/ar taisymo kreipkitės į patvirtinto
„Domenos“ priežiūros centro specialistus.

• Būkite budrūs jei karštų garų lygintuvą naudojate patalpose kuriose būna vaikų. Laikykite šį
prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vaikams iki 8
metų nepasiekiamoje vietoje.
• Prietaisą draudžiama naudoti vaikams iki 8 m.
amžiaus.
•

•

Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, taip pat asmenys
turintys fizinių, sensorinių ir protinių sutrikimų su sąlyga, kad
jie bus prižiūrimi arba bus supažindinti su prietaiso naudojimo
saugumo taisyklėmis ir jose aprašytais galimais pavojais.
Vaikai su prietaisu žaisti negali. Taip pat jei negali naudoti ir
jo prižiūrėti, nebent jiems daugiau kaip 8 metai ir juos prižiūri
suaugęs asmuo.

• Nei prietaiso, nei jo dalių niekada nemerkite į vandenį ar kitokį skystį.
• Naudokite tik „DOMENA“ priedus.
• Karštų garų lygintuvo nedėkite prie laiptų ar kitų vietų kur jis gali nukristi, taip pat ten kur jis stovėtų

nestabiliai.
• Savo prietaiso nelaikykite lauke ar vietoje, kur jis gali įšalti.
• Išmesdami nebenaudojamą prietaisą turite pasirūpinti, kad juo daugiau niekas kitas
nepasinaudotų. Tai padaryti galite nukirpdami maitinimo laidą.
• Siekdami, kad po taisymo prietaisas atitiktų šioje brošiūroje nurodytas normas, visus
reikiamus remonto darbus patikėkite patvirtintam priežiūros centrui.
- Garantija nustoja galioti jei bet kokius remonto darbus atlieka ne priežiūros centro specialistas.

SVARBŪS PATARIMAI
• Į vandenį niekada nepilkite jokių priedų, pagamintų alkoholio pagrindu taip pat esencijų,
kvepalų. Nepilkite jokių priežiūros priemonių, dėmių valiklių ar kt.
• Nelyginkite drabužių ant juos vilkinčių žmonių.
• Nenukreipkite garų srovės į žmogų ar gyvūną.
• Nenukreipkite garų srovės į jungtis, įrengimus ar elektros prietaisus.

• Nelaikykite rankų po lyginamu drabužiu.
• Būkite atsargūs ir venkite kontakto su garais.
• Niekada nenaudokite karštų garų lygintuvo jei jame nėra vandens.
Prietaisas skleidžia karštus garus, kurie gali nudeginti.
• Nekeiskite priedų, kai prietaisas skleidžia garus. Siekiant išvengti bet kokio kontakto su
garais prieš keisdami priedus įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
• Neperkelkite prietaiso į kitą vietą, kol jis dar karštas.
• Neišardykite dar įkaitusio prietaiso, leiskite jam atvėsti.
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DALYS
1. Garų galvutės laikiklis
2. Garų galvutė
3. Pakaba
4. Kelnių/suknelės spaustukai
5. Aukščio reguliavimo
liežuvėlis
6. Garų žarna
7. Teleskopiniai vamzdžiai
8. Garų žarnos jungtis
9. Išimama vandens talpykla
10. Teleskopinių vamzdžių
blokatoriai
11. Transportavimo ratukai
12. Vandens lygio indikatorius
13. Pasirinktos garų
programos indikatorius
14. Įjungimo/išjungimo
mygtukas ir garų
programos pasirinkimas
(mažai-vidutiniškai-daug)
15. Maitinimo laido susukimo
mygtukas
16. Audinių šepetys
17. Šepetys nuo pūkų
18. Užlenkiamas priedas
19. Apsauginė pirštnė

SURINKIMAS

6
4
3

5

1

2

7

9

8

Pirmą kartą surinkdami prietaisą atskiras jo
dalis išimkite iš apsauginių maišelių, kartonų ir
popierių. Jų neatiduokite vaikams.
Karštų garų lygintuvą pastatykite ant ratukų,
lygioje vietoje.
1. Įstatykite teleskopinius vamzdžius į
prietaise jiems skirtas vietas.
2. Vamzdžius pritvirtinkite naudodamiesi
prietaiso apačioje esančiais vamzdžių
blokatoriais.
3. Atlenkite tris aukščio reguliavimo
liežuvėlius.

4. Laikydami pakabą vertikaliai, ją įkiškite į
du vamzdžius. Užlenkite liežuvėlį.
5. Teleskopinius vamzdžius traukite aukštyn.
Pasiekus norimą aukštį užlenkite aukščio
reguliavimo liežuvėlius.
6. Tą patį veiksmą atlikite ir su aukščiau
esančiais teleskopiniais vamzdžiais.
7. Garų žarną gerai įdėkite į prietaiso
viršuje esančią angą.
8. Žarnos jungtį sukite kol ji užsifiksuos.
Patikrinkite ar gerai įdėjote šią prietaiso
dalį.

9. Garų galvutę įstatykite į jos laikiklį.
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NAUDOJIMAS
•
•
•
•

•

Išimkite vandens talpyklą ją traukdami į
viršų. Atsukite kamštį.
Talpyklą pripildykite norimu kiekiu šalto
vandens iš čiaupo. Užsukite kamštį.
Įdėkite talpyklą atgal į prietaisą ir
įsitikinkite, kad tai padarėte tinkamai.
Išvyniokite maitinimo laidą ir įjunkite kištuką į
įžemintą elektros lizdą.
Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Prietaisas garus pradės skleisti po 40-45
sekundžių.

Kokį vandenį naudoti
Siekiant užtikrinti optimalų prietaiso tarnavimo laiką turite
naudoti tinkamą vandenį. Naudokite tik distiliuotą
vandenį.
NIEKADA vandens iš skalbinių džiovyklės, vandens
minkštiklio, kieto vandens, lietaus vandens, kvapiojo vandens.
NIEKADA į talpyklą nepilkite šilto vandens.

GARŲ KIEKIO PASIRINKIMAS
•

•

Pagal lyginamo skalbinio savybes pasirinkite kiek
norėtumėte, kad prietaisas skleistų garų: DAUG,
VIDUTINIŠKAI ar MAŽAI.
Kiekvieną kartą, kai paspausite mygtuką įjungti / išjungti,
galėsite keisti garų kiekį, pasirinkimai bus rodomi tokia
tvarka:
DAUG: raudona lemputė;
VIDUTINIŠKAI: žalia lemputė;
MAŽAI: mėlyna lemputė;
Kai nešviečia jokios spalvos lemputė reiškia, kad prietaisas išjungtas.

LYGINIMAS
•
•

Įtempkite lyginamo drabužio audinį jį laikydami už apačios.
Garų galvutę priglauskite teisiai prie audinio ir lyginkite iš viršaus į apačią.

Jei garų galvutę jos laikiklyje laikysite ilgiau nei dvi minutes, pradės mirksėti garų programos
indikatorius ir pasigirs garsinis signalas reiškiantis, kad prietaiso garų režimas persijungia į
„ECO“ būseną.
•

6

Kai tik garų galvutę išimsite iš jos laikiklio, prietaiso garų režimas persijungs į įprastą būseną.

VANDENS PAPILDYMAS LYGINIMO METU
• Įsijungusi žalia lemputė reiškia, kad vandens kiekis
pakankamas.
• Kai lemputė persijungia į raudoną, tai reiškia, kad vandens
kiekis nepakankamas ir talpyklą reikia pripildyti.
• Kai prietaisas nustoja skleisti garus reiškia, kad nebėra
vandens. Išjunkite prietaisą ir pripildykite talpyklą vandeniu.

SAUGOJIMAS
•
•
•
•
•

Garų galvutę pakabinkite vertikaliai į jai skirtą laikiklį.
Baigę lyginti paspauskite mygtuką įjungti / išjungti. Tada lemputė išsijungs.
Išjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
Palikite jį atvėsti ir iš talpyklos išpilkite likusį vandenį.
Susukite maitinimo laidą.
Prietaisą ir jo priedus tvarkingai padėkite į jiems skirtą vietą.

PRIEDAI
Prieš naudodami priedus pirmiausiai perskaitykite drabužio gamintojo rekomendacijas.
Rekomenduojame pamėginti audinį lyginti nepastebimoje drabužio vietoje.

Audinių šepetys
Audinių šepetys atveria audinio sandarą ir taip geriau įsiskverbia garai.
• Uždėkite audinių šepetį ant garų galvutės, šepečio apačią
sujunkite su garų galvutės apačia. Švelniai spauskite šepečio
viršų į garų galvutę, kol išgirsite spragtelėjimą.
• Lyginamą vietą valykite švelniai, atsižvelgdami į audinio pluošto
kryptį.
• Norėdami nuimti audinių šepetį, prietaisą išjunkite ir palaukite kol
jis visiškai atvės. Laikykite paspaudę šepečio viršuje esantį
atleidimo mygtuką ir priedą traukite į priekį.

Užlenkiamas priedas
•
•
•
•

•

Nuimkite audinių valymo šepetį. Priedo kabliuką įstatykite į
garų galvutės apačioje jam skirtą ertmę.
Norėdami jį atidaryti paspauskite priedo rankeną.
Lyginamą drabužį įdėkite tarp užlenkiamo priedo ir garų galvutės.
Atleiskite rankeną.
Pradėkite lyginti nuo drabužio viršaus ir tolygiai judėkite į apačią.
Priedą galite nuimti tik tada, kai prietaisas išjungtas iš elektros
lizdo ir yra visiškai atvėsęs.

Šepetys nuo pūkų
Šepetys nuo pūkų puikiai surenka plaukus, pūkelius ir naminių gyvūnų plaukus.
•Naudodami šepetį nuo pūkų drabužį valykite lėtai, atsižvelgdami į audinio pluošto kryptį.
•Norėdami šepetį išvalyti, jį stumkite priešinga kryptimi, nei tai darote valydami. Tam rekomenduojame
naudoti seno audinio skiautę, kurią vėliau galėsite išmesti.

Ką daryti jei...
Problema

Priežastys

Nešviečia jokia lemputė.
Lygintuvas nekaista

- Nėra elektros tiekimo.

Sprendimo būdai

- Patikrinkite elektros lizdą ir
jūsų bendrą elektros tiekimą.
- Prietaisas neįjungtas arba mygtukas Įjunkite prietaisą ir paspauskite mygtuką
„įjungti / išjungti“ neveikia.
įjungti / išjungti.

Prietaisas neskleidžia garų - Talpykloje nėra vandens.

Paspauskite įjungimo / išjungimo
- mygtuką ir pripildykite vandens
talpyklą.

Prietaisas skleidžia mažai garų

- Prietaisas užkalkėjo.

- Kreipkitės į pardavėją.

Vanduo teka iš garų
žarnoje

- Žarnoje susikondensavęs vanduo
žarnoje

-Palaikykite žarną vertikaliai
ir palaukite, kol kondensatas
nutekės į prietaiso vidų.

Vandens burbuliavimo
garsas

- Žarnoje susikondensavę vandens
garai

- Palaikykite žarną vertikaliai
ir palaukite, kol kondensatas
nutekės į prietaiso vidų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
• Imtis priežiūros darbų galima tik tada, kai prietaisas išjungtas iš elektros lizdo ir yra visiškai atvėsęs.
• Patį prietaisą ir garų galvutę galite nusausinti švelnia šluoste.
• Vandens talpyklą galite valyti švelnia šluoste ar plauti švariu vandeniu, be jokių valiklių, paskui talpyklą
palikti išdžiūti.
Po kiekvieno naudojimo vandens talpyklą ištuštinkite, taip išvengsite kalkių nuosėdų.
Į talpykloje esantį vandenį niekada nepilkite jokių valiklių.

Skirta naudoti tik patalpose

Prancūzija:
service.consommateur@electropem.fr
www.domena.fr

Skaityti bukletą

Gamintojas pasilieka teisę keisti pristatytų modelių savybes ir priedus.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

