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LYGINTUVO SU GARO GENERATORIUMI NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri,  kad liksite patenkinti produkto kokybe ir
patikimumu, nes tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugumo taisykles bei perspėjimus ir visuomet jų
laikykitės. Išsaugokite šį iliustruotą vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jeigu perleidžiate
prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šias instrukcijas.

Saugumo taisyklės
• Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su lygintuvu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės
į įgaliotą techninės priežiūros centrą.

• Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su
plastiku neuždustų.

• Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su
Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę rasite ant prietaiso.

• Šis  prietaisas  naudotinas  tik  pagal  paskirtį,  tai  yra  kaip  lygintuvas  su  garų  generatoriumi,  skirtas  naudoti
namuose. Bet koks kitoks jo pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

• Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas,
kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.

- NIEKADA nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.
- NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties lygintuvo.
- NIEKADA neleiskite,  kad  prietaiso  veikimui  darytų  įtaką  drėgmė  ar  oro  sąlygos  (lietus,  tiesioginiai  saulės

spinduliai ir kt.).
• Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, taip pat kai lygintuvą valote ar taisote.
• Laikykite  prietaisą  ant  tvirto  paviršiaus.  Kai  statote  lygintuvą  ant  kojelės,  įsitikinkite,  kad  jis  stovi  stabiliai.

Nenaudokite lygintuvo, jei buvote jį numetę, jei prietaisas akivaizdžiai pažeistas arba jei iš jo bėga vanduo.
• Jei  apgadintas  prietaiso  laidas,  pakeiskite  jį  nauju  techninės  priežiūros  centre  –  taip  išvengsite  pavojaus

sveikatai.
• Saugų elektrinių  mechanizmų veikimą garantuojame tik  tuomet,  jei  jungsite  prietaisą į  saugumo standartus

atitinkantį įžemintą maitinimo lizdą. Būtinai patikrinkite, ar tinkamai įrengta Jūsų naudojama rozetė; jei abejojate,
kreipkitės į specialistą, kad ją apžiūrėtų.

Svarbu:
→ Vaikai  (vyresni  nei  12 metų),  sutrikusių  protinių,  jutiminių  ir  fizinių  gebėjimų žmonės bei  asmenys,  galintys

nukentėti  dėl  savo  neprityrimo,  prietaisu  naudotis  gali  tik  prieš  tai  tinkamai  apmokyti  ir  gerai  suprasdami
grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant. 

→ Vaikams draudžiama žaisti su lygintuvu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų. 
→ Laikykite  prietaisą ir  jo laidą jaunesniems nei  12 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač kai  prietaisas

įjungtas arba vėsta.
� NIEKADA nemerkite lygintuvo, jo laido ar kištuko į skysčius.
� NEPALIKITE įkaitusio lygintuvo greta audinių ir lengvai užsidegančių medžiagų.
� NEPALIKITE į maitinimo tinklą įjungto lygintuvo be priežiūros.
� NIEKADA nenaudokite garų purškimo funkcijos, kai lygintuvas pastatytas ant stovelio.
� NENAUDOKITE cheminių priedų, kvapių medžiagų ar nuosėdų šalinimo priemonių.

 DĖMESIO! Įkaitęs paviršius.

Svarbūs patarimai
Kad  lygintuvas  tarnautų  ilgiau,  naudoti  tik  distiliuotą  vandenį  ir/ar  specialų  lygintuvams  pritaikytą  demineralizuotą
(bedruskį) vandenį.
Nenaudokite  skiediklių,  kvapių  skysčių  ar  nuosėdų  šalinimo  priemonių  –  šios  medžiagos  gali  apgadinti  prietaisą.
Nenaudokite lietaus vandens ar vandens iš oro kondicionierių bei džiovintuvų.
Nusipirkus lygintuvą, jame gali būti šiek tiek vandens, likusio nuo testavimo, nes prieš pardavinėjant tikrinamas visų
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prietaisų veikimas.
Pirmąkart lygindami drabužius, patieskite tarp drabužio ir lygintuvo medžiagos skiautelę.
Prieš pradėdami lyginti, pirmiausia nukreipkite garų srovę į orą – taip atsikratysite kondensuoto vandens likučių.

Sudedamosios dalys ir priedai   [A pav.]  
Pagal naudotojo vadovo pradžioje esančią lygintuvo schemą patikrinkite, ar Jūsų prietaisui netrūksta sudedamųjų dalių.
Žemiau pateikiama numeracija atitinka A paveikslėlio dalių numeraciją.

DĖMESIO! Lygintuvo  priedai  priklauso  nuo  jo  modelio.  Kokio  modelio  yra  Jūsų  prietaisas,  nustatysite  pagal

iliustracijas, esančias instrukcijos pradžioje.

1. Apsauginis garų generatoriaus dangtelis 

2. Generatoriaus įjungimo/išjungimo mygtukas 

3. Lygintuvo įjungimo/išjungimo mygtukas
4. Kištukas

5. „Garai paruošti naudoti“ lemputė
6. Garų srovės reguliavimo rankenėlė

7. „Nepakanka vandens“ lemputė 
8. Slėgio matuoklis
9. Lygintuvo stovelis

10. Pado temperatūros indikatoriaus lemputė 
11. Garų purškimo mygtukas
12. Lygintuvo temperatūros reguliavimo mygtukas
13. Piltuvėlis

Paruošimas naudoti
Išrūšiuokite skalbinius pagal tarptautinius simbolius, esančius ant etiketės. Jei jie nenurodyti, rūšiuokite pagal medžiagos
tipą.
Pradėkite  lygindami  drabužius,  kuriems  pakanka  žemesnės  temperatūros,  kad  negaištumėte  laiko,  nes  lygintuvas
greičiau įšyla nei atvėsta. Taip galėsite būti tikri, kad medžiaga nepradės svilti.

 Sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris – žema lyginimo temperatūra;

 Vilna, šilkas – vidutinė temperatūra;

 Medvilnė, linas – aukšta temperatūra;

 Lygintuvu nelyginkite. 

Lyginimo patarimai
Rinkitės žemas temperatūras, jei medžiaga dekoruota žvyneliais, atlasu ar išsiuvinėta. Jei audinys mišrios sudėties (pvz.
40% medvilnės, 60% sintetikos), pasirinkite lyginimo temperatūrą pagal medžiagą, kuriai reikia žemiausios temperatūros.
Jei nežinote audinio sudėties, pabandykite lyginti nedidelį vidinės drabužio pusės plotelį. Pradėkite lyginti, naudodami
žemą temperatūrą, tada pamažu ją kelkite, kol pasieksite optimalią. 
Niekada nelyginkite  prakaito ar kitokių dėmių:  karštas lygintuvo padas jas tik paryškins, ir  dėmių nebeišvalysite.  Jei
naudojate krakmolą, pasirinkite sauso lyginimo funkciją ir vidutinę temperatūrą. Per didelis karštis prisvilins krakmolą, ir
ant drabužių atsiras geltonų dėmių. 
Kad šilko, vilnos ar sintetinis audinys nepradėtų blizgėti, lyginkite vidinę drabužio pusę. Aksominę medžiagą tausosite,
lygindami visada viena kryptimi (pagal medžiagos tekstūrą) ir nespausdami lygintuvo. 
Kuo pilniau prikrausite skalbimo mašiną, tuo labiau susiglamžys drabužiai. Rūbai lamdysis ir tada, jei nustatysite smarkų
gręžimą. Daugelis medžiagų lengviau lyginamos tada, kai nėra visiškai sausos, pavyzdžiui, niekuomet nelyginkite šilko
sausu metodu.

Naudojimas
Atvėsusio (neįkaitusio) garų generatoriaus pildymas

1. Įsitikinkite, kad prietaisas neįjungtas į rozetę.
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2. Iki galo atsukite apsauginį dangtelį (1) ir pripildykite šildytuvą, naudodamiesi piltuvėliu (13). Nepripilkite per daug

skysčio – talpykloje telpa maždaug 1 litras vandens.

3. Baigę pildyti talpyklą, gerai užsukite apsauginį dangtelį (1).

Lyginimas

• Įjunkite kištuką (4) į rozetę.

• Spustelėkite generatoriaus (2) ir lygintuvo (3)  ON/OFF mygtukus.  Užsidegs pado temperatūros indikatoriaus
lemputė (10).

• Lygintuvo  temperatūros  reguliavimo  mygtuku  nustatykite  reikiamą  temperatūrą.  Vadovaukitės  ant  drabužių
esančiais tarptautiniais simboliais. Palaukite, kol užges indikatoriaus lemputė (10).

• Pradėkite lyginti tada, kai užsidegs lemputė (5), reiškianti, kad garai paruošti purkšti. Ši lemputė (5) ir pado
temperatūros lemputė (10) lyginant tai užsidega, tai vėl užgęsta – tai reiškia, kad lygintuvas palaiko optimalią
lyginimui reikalingą temperatūrą ir slėgį.

• Spustelėkite garų purškimo mygtuką (11), kad purkštumėte garus.

• Jei Jūsų lygintuvas turi garų srovės reguliavimo mygtuką (6), galėsite juo reguliuoti purškiamos garų srovės
intensyvumą.

• Jei nespausite šio mygtuko (11), lyginsite sausai (be garų).

DĖMESIO! Įprastai lygindami drabužius, niekuomet neatsukinėkite apsauginio dangtelio (1).

Įkaitusio garų generatoriaus pildymas

Garų generatoriui išnaudojus visą vandenį, lygintuvas nustos purkšti garus, ir užsižiebs „Nepakanka vandens“ lemputė
(7). Tokiu atveju:

• Spustelėdami atitinkamus ON/OFF mygtukus, išjunkite generatorių (2) ir lygintuvą (3).

• Ištraukite kištuką (4) iš rozetės. Palaukę keletą minučių, lėtai ir ne iki galo atsukite apsauginį dangtelį (1), kad
išleistumėte generatoriuje likusius garus.

• Tuomet visiškai atsukite apsauginį dangtelį (1) ir, prieš pildydami talpyklą, keletą minučių luktelėkite.

• Labai lėtai pilkite į generatorių vandenį, naudodami tam skirtą piltuvėlį (13). Nepripilkite per daug vandens –
talpykloje telpa maždaug 1 litras šio skysčio.

• Pripylę vandens, sandariai užsukite apsauginį dangtelį (1).

• Dabar vėl galėsite lyginti, vadovaudamiesi skiltyje „Lyginimas“ esančiomis rekomendacijomis.

DĖMESIO! Generatoriaus vidinė temperatūra yra labai aukšta. Įpylus šalto vandens, jis iškart pradeda garuoti, ir iš
lygintuvo ima skirtis garai. Taigi pildami vandenį būkite labai atsargūs.
Slėgio matuoklis (jei yra)
Slėgio  matuoklis  (8)  palaiko  tinkamą  generatoriaus  garų  slėgio  lygį.  Rodyklėlės  judėjimas  tarp  geltonos  ir  žalios
matuoklio sričių priklauso nuo tiekiamų garų kiekio.

Baigus naudoti  
• Išjunkite generatorių (2) ir lygintuvą (3), spustelėdami atitinkamus ON/OFF mygtukus.

• Tuomet ištraukite kištuką (4) iš rozetės.

• Prieš padėdami prietaisą saugoti, palaukite, kol jis visiškai atvės.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

Jei ketinate keletą savaičių nenaudoti prietaiso, visiškai ištuštinkite vandens talpyklą:

• Palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

• Atsukite apsauginį dangtelį (1).

• Laikydami virš kriauklės, apverskite generatoriaus korpusą aukštyn kojomis.

• Išpilkite visą talpykloje esantį vandenį.

Priežiūra
Prietaiso valymas
Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką (4) iš rozetės.

Jei  reikia,  nuvalykite  prietaisą  drėgnu  skudurėliu.  Nenaudokite  tirpiklių  ar  kitų  agresyvių  ir  ėdžių  valiklių,  kad

nepažeistumėte prietaiso paviršiaus. 

Prieš vėl naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad visos nuvalytos dalys visiškai išdžiūvo!

Kartą  į  mėnesį  praskalaukite  vandens  talpą  įpildami  distiliuoto  vandens.  Pakratykite  generatoriaus  korpusą,  kad
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nuosėdos atsiskirtų nuo sienelių ir išpilkite iš garų generatoriaus.

Trikdžių šalinimas  
Šioje skiltyje aprašytos problemos, kurios prietaisą naudojant kyla dažniausiai. Jei trikdžių pašalinti nepavyksta, pagalbos

kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Problema Galima priežastis Sprendimas
Prietaisas neįsijungia. Neįjungėte prietaiso. Patikrinkite,  ar  kištukas  tinkamai  įstatytas  į

lizdą.  Paspauskite  generatoriaus  ir  lygintuvo

ON/OFF mygtukus.

Pirmąkart įjungus 

prietaisą, iš jo veržiasi 

garai.

Tai normalu ir vyksta dėl plastikinių

detalių plėtimosi.

Vėliau tai turėtų nebepasikartoti.

Iš lygintuvo pado skiriasi

nešvarumai.

Tai visiškai normalu, jei naudojate

ką tik įsigytą naują lygintuvą.

Besiskiriantys  nešvarumai  lyginimui

nepakenks  ir,  keletą  kartų  panaudojus

lygintuvą, turėtų išnykti.
Iš pado skylučių bėga 

vanduo.

Garų  reguliatoriaus  rankenėle

pasirinkote  temperatūrą,  kuri

lyginimui garais per žema.

Pasirinkite  lyginimui  garais  tinkamą

temperatūrą (žr. skiltį „Lyginimas“).

Nesiskiria garų srovė. Prietaisas neįjungtas. Spustelėkite  lygintuvo  ir  generatoriaus

ON/OFF mygtukus.
Nespaudžiate  garų  purškimo

mygtuko.

Lygindami  laikykite  garų  purškimo  mygtuką

paspaustą.
Talpykloje nepakanka vandens. Įpilkite į talpyklą vandens (žr. skiltį „Įkaitusio

garų generatoriaus pildymas“).

Nešvarumai  ant

lygintuvo pado.

Ant  pado  nusėdo  vandenyje

esantys  nešvarumai  ir  cheminės

medžiagos.

Nuvalykite padą drėgnu skudurėliu.

Lyginimo temperatūra per aukšta. Nuvalykite padą drėgnu skudurėliu. Pasirinkite

tinkamą  lyginimo  temperatūrą  (žr.  skiltis

„Paruošimas naudoti“ ir „Lyginimas“).

Lyginant iš talpyklos 

pildymo angos skiriasi 

garai.

Netinkamai užsuktas dangtelis arba

pildant  talpyklą  išsipylė  šiek  tiek

vandens.

Išjunkite  prietaisą  ir  leiskite  jam  atvėsti.

Atsukite  dangtelį,  nusausinkite  apie  pylimo

angą esantį vandenį ir vėl  užsukite dangtelį.

Tuomet vėl įjunkite prietaisą.

Sušlampa dalis 

lyginamos medžiagos.

Audinys  gali  sušlapti  dėl  ant

lyginimo lentos susikondensavusių

garų.  Keletą  kartų  perbraukite

lygintuvu  šlapias  vietas,

nenaudodami  garų  purškimo

funkcijos.  Jei  sušlapo  apatinė

lyginimo lentos dalis, nuvalykite ją

sausu skudurėliu.

Kad  garai  nesikondensuotų,  naudokite

lyginimo lentą su metalinio tinklelio pagrindu.

Lygintuvas nesilaiko 

vertikalioje padėtyje.

Lygintuvas  pritaikytas  naudoti

horizontalioje padėtyje.

Laikykite  lygintuvą  ant  karščiui  atsparaus

stovelio.

Prietaiso išmetimas  

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite laikydamiesi galiojančių aplinkos apsaugos
standartų.

 Atitarnavęs prietaisas išmetamas laikantis Europos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama aplinka, prietaisą

sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų panaudojimą, kreipkitės į

vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar pardavėją.
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Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir techninės

priežiūros centru. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba paskambinkite žemiau nurodytu numeriu.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.
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