Dėmesio: garų antgalį laikykite nukreipę nuo savęs, kitų žmonių ir gyvūnų.
PRIEŽIŪRA
Laikymas
• Iš elektros lizdo ištraukite kištuką.
• Leiskite prietaisui atvėsti (bent 60 min.).
• Nuimkite priedus.
• Iš talpyklos išpilkite likusį vandenį. Užsukite talpyklos gaubtuvą, bet nepritvirtinkite jo
stipriai.
• Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje vietoje.
Kalkių nuosėdų šalinimas
• Dėl vandens naudojimo prietaise kaupiasi kalkių nuosėdos, kurios gali užkimšti prietaisą ir
susilpninti garų srovę. Distiliuoto vandens naudojimas yra geriausias būdas išvengti kalkių.
Jei neturite galimybių naudoti distiliuoto vandens, reguliariai atlikite kalkių šalinimo
procedūrą:
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti (bent 60 min.).
• Nuimkite visus priedus.
• Atsukite vandens talpyklos gaubtuvą ir išpilkite likusį vandenį.
• Nedelsdami pripilkite šviežio vandens, užsukite gaubtuvą ir pakratykite prietaisą.
• Išpilkite vandenį.
• Jei jame pastebėsite kalkių nuosėdų, kartokite nurodytus veiksmus.
PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Problema

Priežastis

Garai išleidžiami su
pertrūkiais.

• Vandens talpykloje yra
kalkių nuosėdų.

Prietaisas įkaista, bet
neišleidžia garų.

• Tuščia vandens talpykla.
• Vandens talpykloje yra
kalkių nuosėdų.
• Sugedęs terminis saugiklis.

Prietaisas neįkaista.

• Kištukas neįjungtas į
elektros lizdą.
• Prietaisas neįjungtas.

Sprendimas
•Jei prietaisas kelioms
sekundėms nustoja leisti
garus, tai yra normalu. Jei
garai neišleidžiami
ilgesniais intervalais,
atlikite kalkių šalinimo
procedūrą.
•Pripildykite talpyklą.
•Atlikite kalkių šalinimo
procedūrą.
•Susisiekite su autorizuotu
techninės priežiūros centru.
•Įjunkite kištuką.
•Paspauskite įjungimo
mygtuką (jis užsidegs).

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Prietaisas lyginantis karštais garais
Mod. H2, H2BLK
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Šio prietaiso veikimo principas paremtas karštų (98° C) garų naudojimu: jie išleidžiami tiesiai
ant audinio ir jį išlygina. Prietaisas gali būti naudojamas parduotuvėse, viešbučiuose,
restoranuose bei Jūsų namuose. Prietaisas ne tik padės išlyginti drabužius, bet ir juos išvalys,
dezinfekuos ir pašalins blogus kvapus.
Kai įjungsite prietaisą, garai bus paruošti naudoti vos po 60 sekundžių. Garus be pertraukos
galite leisti 1 minutę. SteamOne garais lyginantis prietaisas padės sutaupyti laiko, nes Jums
neprireiks lyginimo lentos ir išvengsite kitų tradicinio lyginimo etapų. Prietaisas turi dvigubą
saugumo sistemą: jis automatiškai išsijungs atsiradus perkaitimo pavojui ir ištuštėjus vandens
talpyklai. Šiuo prietaisu išlyginsite įvairius daiktus: drabužius, užuolaidas, kilimus ar paklodes.
Be to, jį lengva naudoti ir transportuoti.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
Naudojantis elektriniais prietaisais, būtina atsižvelgti į pagrindines saugumo taisykles:
• Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
• Nelaikykite prietaiso per arti karštį skleidžiančių objektų ir tiesioginėje saulės šviesoje.
• Patikrinkite, ar įtampa namuose atitinka prietaiso naudojamą įtampą. Tik tada junkite
prietaisą į elektros tinklą.
• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo baigę naudotis prietaisu ir prieš jo valymą.
• Būkite itin atidūs, kai prietaisas naudojamas greta vaikų.
• Prietaisas neturėtų būti naudojamas neįgalių ar nepatyrusių asmenų ir vaikų, nebent jie buvo
supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir apmokyti saugiai naudotis prietaisu.
• Neardykite prietaiso ir nemėginkite savarankiškai jo taisyti: galite rimtai nukentėti. Visi
taisymo darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
• Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas ar laidas pažeistas, jei prietaisas buvo nukritęs, atrodo
pažeistas ar blogai veikia.
• Prietaisas skirtas naudojimui namuose ir nėra pritaikytas industrinėms reikmėms.
• Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
• Iš prietaiso išeinantys garai yra labai karšti ir gali nudeginti: būkite atsargūs.
• Naudojimo metu nepurtykite prietaiso: karštas vanduo gali ištrykšti iš antgalio ir nudeginti.
• Prieš pildami vandenį, valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai
atvės.
• Kištuką iš lizdo ištraukite prieš pildami ir išpildami vandenį iš prietaiso. Kai baigsite
naudotis prietaisu, išpilkite likusį vandenį.
• Kad išvengtumėte elektros šoko, nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
• Į vandenį nepilkite jokių papildomų skysčių, nes jie gali pažeisti prietaisą.
• Naudojimo metu prietaiso antgalis ir kiti priedai įkaista. Nelieskite jų.
• Prietaisą naudokite laikydami jį statmenai, ne didesniu nei 35° nuolydžiu: tai padės išvengti
nudegimų nuo ištryškusio karšto vandens.
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Prietaisą laikykite atokiau nuo kūno, nenukreipkite garų į žmones ir naminius augintinius.
Bet koks sąlytis su įkaitusiomis prietaiso dalimis, vandeniu ar garais gali sukelti nudegimus.
Būkite atsargūs, kai pilate vandenį iš prietaiso, nes jis dar gali būti karštas.
Nenaudokite prietaiso, jei užsikimšusios garų angos.
Į prietaisą nedėkite jokių pašalinių objektų.
Nelieskite garų galvutės prietaisui veikiant.
Po kiekvieno naudojimo iš prietaiso išpilkite likusį vandenį. Tai padės sumažinti kalkių
nuosėdų kaupimąsi.
Nenaudokite prietaiso lauke.
PRIETAISO DALYS

NAUDOJIMAS
Priedai
Prietaisas turi du praktiškus priedus:
• Šepetys: išlygina raukšleles ir nelygumus ant audinio.
• Pūkų surinkėjas: nuo audinio pašalina pūkelius, plaukus, siūlus.

Kad šiuos priedus pritvirtintumėte prie garų antgalio, sekite žemiau nurodytas instrukcijas:
• Patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas ir iš antgalio neišeina garai.
• Pasirinkite norimą priedą ir užmaukite jį ant garų antgalio.
• Skylutės ant antgalio turi atitikti ant priedo esančias atviras angas. Kitu atveju, garai bus
užblokuoti.
• Dėmesio: netvirtinkite priedų, kai iš antgalio sklinda garai: galimi nudegimai.
Vandens talpyklos pildymas
• Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
• Prietaisą pastatykite ant plokščio ir stabilaus paviršiaus.
• Atsargiai atsukite ir nuimkite vandens talpyklos gaubtuvą.
• Naudodamiesi matavimo indu, į vandens talpyklą pripilkite šalto vandens: neviršykite
maksimalaus leistino kiekio (0,25 l). Užrašas ant talpyklos:
Max 15: lyginti garais galėsite 15 min.
Max 10: lyginti garais galėsite 10 min.
Max 5: lyginti garais galėsite 5 min.
• Gerai užsukite talpyklos gaubtuvą.
Dėmesio:
• Leiskite prietaisui atvėsti 15 minučių ir tik tuomet pilkite šaltą vandenį talpyklą. Jei šalto
vandens įpilsite į karštą prietaisą, karštas vanduo ir garai gali ištrykšti iš talpyklos.
• Būkite itin atidūs, kai pilate vandenį į talpyklą.
• Niekada neperpildykite talpyklos.
Pastaba:
• Naudokite tik distiliuotą vandenį: jis pailgins prietaiso taravimo laiką.
• Į vandenį nepilkite jokių valymo priemonių ar kvapių aliejų.
• Neteisingas prietaiso naudojimas panaikins jam suteikiamą garantiją.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Svoris: 0,7 kg
Galia: 800 W
Įtampa: 230 V, ~ 50 Hz
Garų generavimo laikas: 15 min.
Vandens talpykla: 500 ml, maks. 300 ml

Lyginimas garais
• Pripildykite vandens talpyklą ir pritvirtinkite norimą priedą.
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo mygtuką.
• Užsidegusi lemputė reiškia, kad prietaisas įsijungė.
• Garai bus paruošti naudoti po maždaug 2,30 min.
• Ant švarios pakabos pakabinkite drabužį.
• Garų antgalį nukreipkite į drabužio apatinę dalį.
• Garai kils audinio vidumi ir išore pašalindami raukšles. Palengva kilkite antgaliu nuo
audinio apačios link viršaus.
• Nukreipkite garus į šoną ir ranka palyginkite audinį.
• Kartokite, kol drabužis bus nepriekaištingai išlygintas.

