Prietaisas lyginantis karštais garais
Mod. H5, H5 Black
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

SteamOne – Nr.1 vertikalaus lyginimo srityje

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

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. Drabužius be pertraukos
galite lyginti 60 minučių. 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.

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Problema

Priežastis

Sprendimas

Prietaisas neįsijungia.

• Pažeistas laidas.
• Sugedusi veikimo lemputė.
• Atsikabinusi žarna.
• Nepakankama galia.

•Susisiekite su autorizuotu
centru.
•Įjunkite prietaisą į kitą
elektros lizdą.

Iš prietaiso sklinda triukšmas,
silpna garų srovė.

• Žarnoje kondensuojasi
vanduo.

•Pakelkite žarną, kad
vanduo nubėgtų žemyn į
prietaisą.

Ant garintuvo galvutės
susidaro vandens lašeliai.

• Galvutė laikoma
horizontalioje padėtyje arba
yra pažeista.

•Laikykite galvutę stačiai.
•Pakeiskite pažeistą galvutę.

Iš talpyklos išteka vandens.

• Pažeista talpykla.

•Susisiekite su autorizuotu
centru.

Vanduo prateka per žarnos ir
korpuso sujungimo vietą.

• Žarna blogai pritvirtinta.
• Pažeistas pritvirtinimo
žiedas.

•Gerai pritvirtinkite žarną.
•Pakeiskite pažeistą žiedą.

Prietaisas neįkaista.

• Jis neįjungtas į elektros
tinklą.
• Jungiklis išjungtas.
• Maitinimo laidas neįjungtas
į prietaisą.
• Prietaisas sugedo.
• Talpykloje nėra vandens.
• Talpykloje susikaupė daug
kalkių nuosėdų.

•Įjunkite kištuką į lizdą.
•Paspauskite įjungimo
mygtuką.
•Įjunkite jį į vietą.
•Susisiekite su autorizuotu
centru.
•Išjunkite prietaisą ir
pripildykite talpyklą.
•Išvalykite prietaisą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Naudojantis elektriniais prietaisais, būtina atsižvelgti į pagrindines saugumo taisykles:
• Kad išvengtumėte sąlyčio su įkaitusiomis prietaiso dalimis ar garais, patikrinkite prietaisą
prieš naudojimą: garų galvutę laikykite nukreipę nuo savęs.
• Patikrinkite, ar įtampa namuose atitinka prietaiso naudojamą įtampą. Tik tada junkite
prietaisą į elektros tinklą. Į tą patį elektros lizdą nejunkite kitų daug elektros naudojančių
prietaisų.
• Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
• Kad išvengtumėte elektros šoko, nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
• Saugokite maitinimo laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais. Prieš padėdami prietaisą į
vietą, leiskite jam atvėsti. Kad sutaupytumėte vietos, laidą apvyniokite aplink prietaisą.
• Prieš pildami vandenį į talpyklą ir ištuštindami ją, bei kai prietaiso nenaudojate, visuomet
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Nenaudokite prietaiso, jei jo kištukas ar laidas pažeistas. Neardykite prietaiso ir
nemėginkite savarankiškai jo taisyti. Visi taisymo darbai atliekami tik autorizuotame
techninės priežiūros centre.
• Būkite itin atidūs, kai prietaisas naudojamas greta vaikų. Nepalikite įjungto prietaiso be
priežiūros.
• Garai yra labai karšti ir gali nudeginti. Būkite atsargūs apversdami prietaisą.
• Nepersukite ir nesuspauskite žarnos, neblokuokite garų galvutėje esančių angų.
• Į talpyklą nepilkite karšto vandens.
• Į vandenį nepilkite jokių priedų.
• Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo.
• Prietaisą naudokite ant plokščio paviršiaus.
• Prietaisas neturėtų būti naudojamas neįgalių ar nepatyrusių asmenų ir vaikų, nebent jie
buvo supažindinti su naudojimo instrukcijomis ir apmokyti saugiai naudotis prietaisu.

Negeneruojami garai.

Neišmeskite nebenaudojamo prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį
į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą. Tokie
prietaisai gali turėti pavojingų medžiagų, kurios turi neigiamą poveikį gamtai ir
žmonių sveikatai. Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad prietaiso
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
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•
•

Braukite garintuvo galvute per audinį nuo viršaus link apačios. Jei audinys storas,
pagarinkite jį ilgiau.
Kad lyginimo rezultatai būtų kuo geresni, viena ranka prilaikykite audinį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Galia: 1200 W / 1580 W
Įtampa: 220 – 240 V, ~ 50 Hz
Garų slėgis: 1 bar
Vandens talpykla: 2,2 l
Suvartojimas: 30 g/min (maks.)
PRIETAISO DALYS

•

Kelnių lyginimas: ant garų galvutės pritvirtinkite priedą kelnėms lyginti. Palengva braukite
juo per audinį. Šiuo priedu sukursite kelnių klostes.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį: tai padės sumažinti kalkių nuosėdų
susidarymą.
•
•
•
•
•
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Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Į vandens talpyklą nepilkite jokių papildomų skysčių (kvapių aliejų) ar degių medžiagų
(alkoholio, acetono, degalų).
Sudrėkinta šluoste nuvalykite kalkių nuosėdas nuo garintuvo galvutės.
Prietaiso viduje kaupiasi kalkių nuosėdos. Atsukite išleidimo kaištį, esantį ant prietaiso
dugno ar jo šono, ir pašalinkite kalkes.
Prietaisą valykite kas 15 dienų.
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Kantavimo priedas

Garų galvutė

Šepetys

Pakaba

Pakabos laikiklis

Karščiui atspari pirštinė

•

Žarną įkiškite į angą prietaiso korpuse.

•

Jei norite pašalinti dulkes ar pūkelius, ant garintuvo galvutės pritvirtinkite specialų šepetį.

Pasiilginantis vamzdis
PRIETAISO SURINKIMAS
•

Išpakuokite prietaisą ir maitinimo laidą. Pastatykite jį ant grindų.

Kai naudojamas šepetys, iš galvutės gali pasirodyti šiek tiek vandens: nudegimų rizika.
NAUDOJIMAS
Rekomendacijos
• Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.
• Pripildykite vandens talpyklą.
• Kištuką įjunkite į elektros lizdą.
• Įjunkite prietaisą.
• Prietaisas įsijungia užsidegus veikimo lemputei.
• Garai bus paruošti naudojimui po 60 sekundžių.

•

•
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Pasiilginantis vamzdis: ištraukite vamzdį iki galo. Kad jo
viršus būtų reikiamame aukštyje, suimkite pirmą ir antrą
fiksatorių, pasukite juos priešinga laikrodžio rodyklės
kryptimi ir gerai užtvirtinkite. Fiksatoriai turi būti užsukti
kiek galima tvirčiau, kad naudojimo metu vamzdis
nesusmuktų.

Ant vamzdžio pritvirtinkite pakabos laikiklį: į jį įsukite
varžtelį. Jis padės užtikrinti laikiklio stabilumą. Kad
išskleistumėte arba suskleistumėte pakabą, paspauskite
ant jos esantį mygtuką.

Pastaba: prietaisas įsijungia įjungimo ratuką pasukus ties padėtimi
„On“. Šis ratukas yra prietaiso priekinėje arba užnugarinėje dalyje,
priklausomai nuo modelio.
Kai vandens lygis talpykloje nukrenta, užsidega raudona lemputė. Pripildykite talpyklą.
Lyginimas garais
• Nenukreipkite garų į save ir kitus žmones.
• Nelieskite ant garintuvo galvutės esančių skylučių, ypač kai prietaisas jau kurį laiką yra
įjungtas. Galvutę laikykite bent 20 cm nuo savęs.
• Naudojimo metu žarna gali įkaisti.
• Prieš lygindami, ištiesinkite audinį.
• Pakabinkite jį ant pakabos.
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