KARŠTAIS GARAIS LYGINANTIS
PRIETAISAS SteamOne H8
NAUDOTOJO VADOVAS

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, būtinai perskaitykite šį naudotojo vadovą.
DĖKOJAME, KAD RENKATĖS „SteamOne“!

Vertikalaus lyginimo lyderis
SteamOne
Informacija apie produktą
Šiuo prietaisu medžiaga lyginama naudojant aukštyn-žemyn judinamą karštų
(98°C) garų galvutę. Prietaisas tinkamas naudoti drabužių parduotuvėse,
viešbučiuose ir restoranuose. Taip pat galite naudoti jį namuose, ypač jei norite
valyti ir dezinfekuoti drabužius ar pašalinti kvapus.
Prieš pradedant naudoti, pakaks vos 60 sekundžių, kad prietaisas sušiltų. Nereikės įsigyti atskiros lyginimo lentos, ir galėsite be
pertrūkio lyginti net 60 minučių! Lygindami vertikaliu, o ne įprastu lygintuvu, sutaupysite daugybę laiko. Dėl įrengtų saugiklių
prietaisas automatiškai išsijungs, pernelyg įkaitus jo varikliui ar ištuštėjus vandens talpyklai. Šiuo prietaisu galėsite lyginti pačias
įvairiausias medžiagas, taip pat užuolaidas, kilimus ir paklodes. Prietaisą nepaprastai lengva naudoti ir transportuoti!

Saugumo perspėjimai
Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių. Atidžiai perskaitykite ir laikykitės žemiau
pateiktų nurodymų.
Kaskart prieš naudodami prietaisą patikrinkite jo veikimą, laikydami garų purškimo galvutę nukreiptą nuo savęs, kad
karštas garinimui paruoštas vanduo nepatektų ant odos.
Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų
namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Nejunkite kitų aukštos įtampos prietaisų į tą patį maitinimo lizdą.
Nenaudokite prietaiso ne pagal nurodytą paskirtį.
Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektra.
Nelaikykite prietaiso laido ant karštų paviršių. Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti ir laisvai
apvyniokite laidą aplink prietaisą.
Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudotis, pildydami vandens talpyklą bei išpildami vandenį.
Jei prietaiso laidas apgadintas ar nusidėvėjęs, lygintuvo nenaudokite. Neišrinkite prietaiso ir nemėginkite jo taisyti patys.
Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad prietaisą apžiūrėtų ir pataisytų kvalifikuotas specialistas.
Būkite ypač atidūs, kai naudojate prietaisą netoli vaikų.
Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
Prisilietę prie karštų garų srovės, galite nusideginti. Būkite labai atsargūs, prietaisą apversdami.
Jūsų saugumui patariame nesusukti garų tiekimo žarnelės ir neuždengti garų purškimo galvutės angos, kad nesusidarytų
didelis slėgis.
Nepilkite į talpyklą karšto vandens.
Naudokite tik švarų distiliuotą vandenį be priedų.
Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad įrenginio kištukas ištrauktas iš rozetės.
Jei apgadintas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti gamintojui, klientų aptarnavimo centro personalui ar kitam patyrusiam
specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.
Naudokite ir laikykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
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Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, fiziniai ir jutiminiai gebėjimai sutrikę, taip pat asmenys, galintys nukentėti dėl panašių
prietaisų naudojimo patirties ir/ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo
taisyklėmis ar prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens.
Prietaiso naudojami suslėgti garai yra labai karšti. Naudodami prietaisą, būkite atidūs, kad išvengtumėte nudegimų ir kitų
sužeidimų.
Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės, įpildami arba išpildami vandenį. Kaskart baigę naudoti prietaisą, išpilkite jame
likusį vandenį.
Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
Naudojant prietaisą, labai įkaista lygintuvo galvutė ir priedai. Nelieskite purkštuko ir nebandykite keisti priedų, kai
prietaisas įjungtas.
Laikykite įjungtą prietaisą atokiau nuo kūno ir nenukreipkite purkštuko į gyvūnus ar kitus žmones.
Nekiškite į prietaiso angas daiktų ir neblokuokite garų galvutės.
Laikykite įkaitusią garų galvutę toliau nuo elektros laido ir kitų prietaiso paviršių.
Nenaudokite prietaiso atvirame ore.

Šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad elektriniai ir elektroniniai prietaisai yra rūšiuojami ir atskirai perdirbami, taigi
nemeskite atitarnavusio prietaiso kartu su buitinėmis šiukšlėmis. Tinkamai tvarkydami šiukšles, neleisite, kad į aplinką
patektų elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose esančios pavojingos medžiagos, ir tausosite savo sveikatą.
Nebenaudojamais ar sugedusiais prietaisais atsikratykite tam skirtuose surinkimo punktuose. Išsamesnės informacijos
kreipkitės į savo savivaldybę.

Prietaiso dalys ir priedai
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Raukšlių lyginimo priedas / šepetėlis
Garų galvutė

Integruota pakaba
Pakabos laikiklis

Kelnių tempiklis
Sustumiamas strypelis

Techniniai duomenys
Prietaiso modelis:
Galia:
Naudojama elektros įtampa:
Garų slėgis:
Garų išskyrimo greitis:
Talpyklos tūris:

H8
500-1800 W
230V~50Hz
4kPa
Iki 39 g/min
2.5 l

Prietaiso elektrinės grandinės schema
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Surinkimas
1.
2.

Išimkite prietaisą ir jo laidą iš pakuotės ir pastatykite ant grindų.
Iki galo ištempkite sustumiamą strypelį. Sujunkite 1-ą ir 2-ą vamzdelius ir gerai suveržkite, sukdami prieš laikrodžio
rodyklę. Įsitikinkite, jog strypelis, įstatytas į prietaiso korpusą, gerai laikosi ir neketina susmukti.

3.

Sujunkite pakabos laikiklį su strypeliu.

4.

Gerai pritvirtinkite pakabos laikiklį prie sustumiamo strypelio viršaus. Pakabos laikiklis sukiojasi 360°. Norėdami lyginti
kelnes, pritvirtinkite kelnių tempiklį prie 1-o vamzdelio.

5.

Įstatykite garų žarnelės galiuką į prietaiso korpuse esančią tam skirtą angą.

6.

Norėdami išvalyti ant drabužių susikaupusius pūkelius ir dulkes, prie garų galvutės pritvirtinkite tam skirtą šepetėlį.

Naudojant šepetėlį, iš prietaiso gali ištekėti labai karšto vandens. Saugokitės, kad nenusidegintumėte.

Paruošimas naudoti
1. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas (OFF).
2. Įpilkite į talpyklą vandens.
3. Įstatykite prietaiso kištuką į tinkamos įtampos rozetę.
4. Įjunkite prietaisą, spustelėdami ON.
5. Užsidegus indikatoriaus lemputei, žinosite, kad prietaisas paruoštas naudoti.
6. Garai pradės skirtis po 60 sekundžių.
Atkreipkite dėmesį:
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Prietaisas pradeda veikti, spustelėjus ON mygtuką.
Jei Jūsų modelis turi galios valdiklį, garų srovės intensyvumas gali būti reguliuojamas, spaudžiant tam skirtą jungiklį.
Priklausomai nuo modelio šis jungiklis įrengtas arba prietaiso nugarėlėje, arba priekinėje dalyje.

Naudojimas
Kaip lyginti?
- Nenukreipkite garų srovės į greta stovinčius žmones.
- Nelieskite įkaitusios garų galvutės skylučių. Laikykite ją bent 20 cm atstumu nuo savęs.
- Normalu, kad lyginant įkaista garų žarnelė.
- Prieš lygindami drabužius, gražiai, tiesiai juos pakabinkite.
1. Pakabinkite drabužį ant pakabos.
2. Pridėkite garų galvutę prie drabužio. Judindami ją iš viršaus į apačią, išlyginkite raukšles. Jei lyginate storą medžiagą, galite
trumpam prispausti galvutę prie ypač susilamdžiusios vietos.
3. Geriausi rezultatai gaunami, viena ranka prilaikant lyginamą vietą.

4.

Jei reikia, galite prie garų galvutės pritvirtinti kelnių kanto lyginimui skirtą gnybtą. Tuomet pakabinę kelnes lyginkite
aukštyn-žemyn, kol suformuosite aštrią briauną.

5.

Naudodami specialų šepetėlį, galėsite išvalyti ant drabužių susikaupusias dulkes. Nenaudokite šepetėlio, lygindami šilką,
atlasą ar kitus lengvai sugadinamus audinius.

Laikymas ir valymas
Prietaiso priežiūros patarimai
→ NUOSĖDŲ KAUPSIS MAŽIAU IR PRIETAISAS TARNAUS ILGIAU, JEI NAUDOSITE DISTILIUOTĄ AR DEMINERALIZUOTĄ
(BEDRUSKĮ) VANDENĮ.
→ Prieš valydami prietaisą, išjunkite jo kištuką iš maitinimo lizdo.
→ Nenaudokite ėdžių skysčių (alkoholių, benzino ar acetono).
→ Norėdami išvalyti ant garų galvutės susikaupusias kalkių nuosėdas, naudokite
švelnų, drėgną skudurėlį.
→ Prietaise susikaupus kalkių nuosėdoms, atsukite vandens išleidimo kaištį, esantį
prietaiso apačioje arba šone, ir išvalykite nuosėdas.
→ Siūlome prietaisą valyti kas 15 dienų.

Trikdžių šalinimas
Problema
Prietaisas neįsijungia.

Silpna garų srovė. Žarnelė
veikia labai triukšmingai.
Ant garų galvutės pastebėjote
vandens lašų pėdsakus.

Galima priežastis

Sprendimas

• Pažeistas prietaiso laidas.
• Sugedo indikatoriaus lemputė.
• Suveikė saugiklis.
• Nepakankama elektros srovės galia.
Žarnelėje kaupiasi ir užsilaiko garai.
•
•

Žarnelė yra horizontalioje padėtyje.
Sugedo garų galvutė.
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• Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
• Bandykite įjungti prietaisą į kitą maitinimo
lizdą.
Aukštyn kilstelėkite žarnelę.
• Aukštyn kilstelėkite garų galvutę.
• Pakeiskite galvutę nauja.

Iš talpyklos bėga vanduo.

Prakiuro vandens talpykla.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą, kad
pakeistų talpyklą nauja.

Iš jungiamojo žiedo, esančio
tarp korpuso ir žarnelės,
sunkiasi vanduo.
Prietaisas nešyla.

•
•

Prastai įstatyta žarnelė.
Pažeistas jungiamasis žiedas.

• Tvirčiau suveržkite jungiamąjį žiedą.
• Pakeiskite jungiamąjį žiedą nauju.

•
•
•
•

Prietaisui netiekiama elektra.
Valdiklis OFF padėtyje.
Laidas neįjungtas į rozetę.
Sugedo kaitinimo elementas.

•
•
•
•

Garų nėra.

•
•

Talpykloje nepakanka vandens.
Talpykloje susikaupė pernelyg daug
nuosėdų.

• Išjunkite prietaisą ir į talpyklą įpilkite
vandens.
• Išvalykite prietaisą.

Įstatykite kištuką į rozetę.
Spustelėkite ON mygtuką.
Pakeiskite sugedusią dalį.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo centro
specialistus.

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