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                                                          Rokas tvaika gludeklis  

 
Modelis: HY-128 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. 

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

Ierīces daļu apraksts 
N.p.k. Daļa Piezīme 

1. Priekša ar sprauslām, 

kas izgatavoti no 

nerūsējošā tērauda. 

 

2. Ierīces korpuss  

3. Tvaika intensitātes (3 

līmeņu) / jaudas 

indikatora pielāgošana 

Strāvas indikatoram ir trīs 

krāsas, kas norāda uz 

tvaika daudzumu 

4. Bīdāms tvaika slēdzis  ar 

bloķēšanu 

 

 

5. Ūdens tvertne  

6. Uzlika ar birsti 

 
 

 

 

Problēmu novēršana 
Problēmas apraksts 

 

Problēmu novēršanas iespējas 

Ierīce neuzsilst Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir stingri ievietota rozetē. 

Pārbaudiet strāvas avotu. 

Pārbaudiet vai ierīce ir ieslēgta. 

 

Ierīce nerada tvaiku Pārbaudiet ūdens līmeni un/ vai ūdens tvertne ir pareizi ievietota. 

Stingri nospiediet tvaika slēdzi. 

Turiet ierīci taisni. 

 
No ūdens tvertnes izplūst ūdens 

 
Pārliecinieties, ka ūdens līmenis nav augstāks par ieteikto līmeni. 

Tvaicētāju turiet taisni, izmantot saskaņā ar instrukcijām. 

Pārbaudiet, vai rezervuārs ir pareizi uzstādīts. 

 
Veicot drēbju tvaicēšanu, 

ir skaļa skaņa vai sūknēšana 

 

Pārbaudiet ūdens līmeni; ja ūdens ir iztecējis vai ūdens līmenis ir zems, pievienojiet 

ūdeni ūdens tvertnei. 

 
Izvairīties no bojājumiem dēļ 

apģērba  ar metāla aksesuāriem. 

 

Nelietojiet tvaika ierīci  tieši uz metāla piederumiem. 

Tvaiks jālieto piesardzīgi, ja uz apģērba atrodoties metāla aksesuāri. 

 
Izsmidzinās ūdens no tvaika 

izejas 

 

Ļaujiet ierīcei uzkarst 30 sekundes, pēc tam nospiediet 

tvaika slēdzi. 
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Tīrīšana un apkope 
1. Vispirms noņemiet birsti no tvaicētāja un pēc tam notīriet to ar mitru drānu. 

2. Lūdzu, nelietojiet abrazīvus vai asus tīrīšanas līdzekļus, vai šķīdinātājus. 

3. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. 

4. Nemetiet, nelauziet un nelieciet izstrādājuma daļas. Nemēģiniet izjaukt izstrādājumu un nebojājiet elektrisko instalāciju. 

5. Pēc katras lietošanas iztukšojiet ūdens tvertni. 

6. Neuzglabājiet ierīci mitrā vietā. 

7. Sargāt no karstuma un ierīces pakļaušanas tiešiem saules stariem. 

8. Vienmēr pārliecinieties, vai tvaika izplūdes atveres ir tīras, bez nosēdumiem un nav aizsērējušas. 

9. Ierīci ieteicams uzglabāt novietojot vertikāli līdzenā vietā, piemēram, skapī. 

10. Nolietotas elektroiekārtas nav sadzīves atkritumi, tās jānogādā oficiālā atkritumu savākšanas vietā vai atkritumu 

pārstrādes centrā. 

 

Tehniskie parametri 
Izstrādājuma modelis Spriegums Frekvence Jauda Ūdens tvertnes tilpums 

HY-128 230 V~ 50Hz 1640W 300ml 

 

Elektroinstalācijas shēma 

 

 

Drošības norādījumi 
1.Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos un nelieciet to zem tekoša ūdens. 

2. Sargieties no karsta tvaika, ko rada drēbju tvaika gludeklis. Tvaiks var izraisīt apdegumus. 

 

Brīdinājums 

* Pirms ierīci pievienot strāvas avotam, 

Pārbaudiet vai ierīces spriegums 

atbilst vietējā tīkla spriegumam. 

* Nelietojiet ierīci , ja ir redzami bojājumi kontaktdakšai, 

vadam vai pašai ierīcei. 

* Produktu remontam var nosūtīt tikai autorizētiem servisa 

centriem. Nelabojiet ierīci pats, jo pretējā gadījumā garantija 

zaudē spēku. 

*Ja vads ir bojāts vai nelietojams, tas jānomaina tam 

paredzētā servisa centrā, lai izvairītos no jebkāda riska. 

* Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā 

pievienota strāvai. 

* Šis produkts nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 12 

gadiem, personām ar invaliditāti vai cilvēkiem ar garīga 

rakstura traucējumiem , personām bez pieredzes  un 

zināšanām ieteicams lietot šo produktu tādu personu  

uzraudzībā vai vadībā , kurš pārliecinās, ka strādā droši.  

* Nekad neļaujiet bērniem ar šo ierīci spēlēties. 

* Kad ierīce tiek darbināta vai atdzesēta, 

glabājiet ierīci un strāvas vadu nesasniedzamā vietā no 

bērniem līdz 12 gadu vecumam. 

* Bērni no 12 gadu vecuma var tīrīt ar šo ierīci tikai, 

kad to uzrauga pieaugušais. 

* Izvairieties un nepieskarties karstajām metāla detaļām, 

karstajam ūdenim vai tvaikam. Šīs detaļas kļūst karstas un 

var izraisīt apdegumus. Nevērsiet ierīci uz cilvēkiem un 

dzīvniekiem , nelietojiet drēbēm, kuras ir 

uz cilvēka ķermeņa, lai novērstu applaucēšanos. 

* Pirms tīrīšanas vai birstes uzgaļu uzstādīšanas vai 

Siltummezgls 

 

Aizsardzības 

slēdzis 

 

Temperatūras 

kontrolieris 

 

Ūdens 

pumpis 
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noņemšanas pirms tam atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota. 

 

 

Uzmanību 

* Šo ierīci var izmantot tikai ar sazemētu elektrības 

kontaktligzda. 

* Ja produkts ir karsts / pievienots strāvai pārliecinieties par 

virsmu uz kuras tā atrodas. 

* Regulāri pārbaudiet strāvas padevi, pārliecinieties vai 

kabelis nav bojāts. 

* Lietošanas laikā nekad neļaujiet strāvas vadam nonākt 

saskarē ar augstas temperatūras tvaiku. 

* Gludekli nedrīkst lietot, ja tas ir nokritis, ja redzamas 

bojājumu pēdas vai, ja tajā radusies sūce. 

* Ja ierīce netiek uzraudzīta, izslēdziet to 

un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas. 

* Pēc gludināšanas izslēdziet ierīci un 

pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktdakšu, 

piederumu uzstādīšanai vai noņemšanai, 

iztukšojiet ūdens tvertni vai 

atstājiet ierīci 60 minūtes 

atdzist. 

* Šī ierīce paredzēta tikai mājas lietošanai 

 Lūdzu, nelietojiet šo ierīci vannas istabā. 

 

* Tvaiks var sabojāt sienas vai var izraisīt durvju izbalēšanu. 

* Ierīcei var izmantot ūdeni no krāna tikai tad, ja tas ir 

mīksts. Ja  ūdens kvalitāte tajā apgabalā, kurā jūs dzīvojat, ir 

ļoti slikta, ļoti ātri var rasties aizsērēšana. 

Tāpēc ieteicams ūdens tvertni piepildīt ar destilētu ūdeni, lai 

pagarinātu ierīces mūžu. 

* Nekad nepievienojiet smaržas ūdens tvertnē, 

gludināšanas līdzeklis vai citas ķīmiskas vielas var sabojāt 

ierīci, jo šīs ķīmiskās vielas nav paredzētas šim mērķim. 

 

 

 
 

 

 

. 

 

 
 

 

BRĪDINĀJUMS: 

Ja nelietojat destilētu ūdeni, ierīcei vajadzētu veikt atkaļķošanu apmēram 1 x ik pēc 2 mēnešiem (atkarībā no izmantošanas 

biežuma), tādejādi atbrīvojot no  kaļķa nogulsnēm. Atkaļķojiet, kā aprakstīts zemāk procedūra. 

 

Atkaļķošana 

Labākais veids, kā noņemt minerālu nogulsnes, ir destilēts, filtrēts vai vienkāršs ūdens ar pievienotu etiķi. Tīrīšanas biežums ir 

atkarīgs no lietošanas intensitātes. Ja gludeklis sāk ražot tvaiku lēnāk vai pārtrauc to ražot pilnībā, tas var būt tāpēc ka radies 

kaļķakmens. Kaļķa nosēdumi uz metāla komponentiem var ietekmēt tvaika izstrādāto veiktspēju. 

 

Tīrīšanas procedūra: 

- Pārliecinieties, ka iekārta ir atvienota no tīkla 

- Sajauciet tīrīšanas šķīdumu: ielejiet 2–3 ēdamkarotes etiķa apmēram 200 ml ūdens un samaisiet. 

- Ielejiet sagatavoto šķīdumu rezervuārā. 

- Pieslēdziet gludekli pie strāvas. 

- Pagaidiet, līdz uzsilst līdz darba temperatūrai, un aktivizējiet tvaika slēdzi. 

- iestatiet tvaika intensitāti uz maksimālo (indikators deg sarkanā krāsā). 

- Ļaujiet ierīcei darboties,  līdz viss rezervuāra saturs ir iztērēts. 

- Pēc tīrīšanas ar etiķskābi notīriet ar ūdeni lai izskalotu pārējo etiķskābes šķīdumu.  Atkārtojiet procesu, bet rezervuārā ielejiet 

tikai ūdeni bez etiķa. 

Ja tvaika jauda neuzlabojas, atkārtojiet šajā sadaļā aprakstīto tīrīšanas procesu 

atkal. 

 

Lietošana 
Pirms pirmās lietošanas 

Pirms pirmās lietošanas ļaujiet tvaika tvaicētājam padarboties vairākas minūtes. Tas no tā noņems visus piemaisījumus un smakas, 

kas varētu būt nogulsnējušies ražošanas procesā. Pēc izstrādājuma izpakošanas pārbaudiet visas sastāvdaļas atbilstoši detaļu 

sarakstam. 

 

Uzstādīšana un lietošana 

1. Pagrieziet ūdens tvertni ierīces apakšā atbloķēšanas stāvoklī un noņemiet to. 

Ielejiet ūdens tvertnē pietiekami daudz ūdens un no jauna uzstādiet ūdens tvertni un pagrieziet to, lai nostiprinātu. 
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2. Pievienojiet ierīci elektrības kontaktligzdai. Strāvas indikators sāk mirgot. Gludeklis ūdeni sasilda. Gaidiet apmēram 30 

sekundes, līdz indikators deg vienmērīgi, pārliecinieties, vai ierīce ir pietiekami silta un gatava lietošanai. 

3. Nospiediet tvaika slēdzi, sūknis sāks darboties, un no sprauslām izplūdīs tvaiks. Jūs varat pārslēgties nospiežot to uz leju, lai 

nofiksētu aizvērtā stāvoklī. Tvaiks sāks plūst nepārtraukti. 

4. Jaudas indikators darbojas arī kā slēdzis, lai pielāgotu tvaika intensitāti. Vairākkārt nospiediet, lai mainītu slēdža krāsu no zaļas 

uz zilu uz sarkanu. Zaļa krāsa norāda mazāko tvaika daudzumu, zila vidējā un sarkanā norāda augstāko tvaika daudzumu. 

5. Pēc tvaika slēdža atlaišanas sūknis pārstāj darboties un tvaika ģenerēšana apstājas 

6. Tomēr ierīci uztur darba temperatūrā. Ja pārtraucat tā lietošanu, atvienojiet to no tīkla. 

 
Gludināšana 

Tvaika gludeklis ir ļoti ērti lietojams, piemērots apģērbu,  aizkaru, dekoratīvo audumu un lielai daļai citu audumu gludināšanai . 

Piezīme: drēbju tvaika gludeklis ir paredzēts lietošanai vertikāli pakārtās drēbēs (piemēram, aizkarus, kreklus var gludināt  

uz pakaramā) 

 

Brīdinājums: 

1. Pārliecinieties, ka laukums aiz apģērba ir brīvs, lai tvaiki neuzkrātos uz auduma un nemitrinātu viņu. 

2. Pārbaudiet apģērba kabatas un pārliecinieties, vai kabatās nav priekšmetu. 

3. Pārbaudiet, vai aiz apģērba nav neviena priekšmeta, kuru varētu sabojāt tvaiks. 

4. Tvaika gludekli nav ieteicams lietot ap metāla apģērba piederumiem. Tvaika augstā temperatūra izraisīs metāla piederumu 

izbalēšanu. 

5. Nospiežot tvaika slēdzi, jūs sajutīsit vibrācijas un dzirdēsit mīkstu dungojošu skaņu. Tas ir normāli, darbojas pumpis. 

6. Ja tvaika gludeklim skaņa kļūst spēcīgāka un netiek izvadīts tvaiks, tas 

nozīmē, ka tvertne ir ieslēgta bet ir ūdens trūkums. Pārbaudiet ūdens līmeni 

ūdens tvertnē un uzpildiet ūdeni. 

7. Lietošanas laikā tvaika gludekli turiet vertikāli (ar rezervuāru uz leju) 

8. Atbrīvojot tvaika slēdzi, tvaika ģenerēšana apstājas. 

 
Pēc katras lietošanas reizes 

1. Kad pārtraucat ierīces  lietošanu, izņemiet strāvas vadu no kontaktligzdas. 

2. Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet atlikušo ūdeni. 

3. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas 

un pagaidiet, līdz ierīce ir atdzisusi. 

Pēc tam glabājiet to sausā vietā. 

 

Serviss 

Ja pēc produkta iegādes atrodat defektus, sazinieties ar servisa nodaļu. 

Lietojot izstrādājumu, ievērojiet pievienotās lietošanas pamācības sniegtos norādījumus. Sūdzība netiks ņemta vērā, ja būsiet 

sabojājis ierīci vai izmantot neesat ievērojis lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus. 

 

Garantija netiek piemērota 

 Produkta funkcionālo daļu dabiskajam nodilumam, to normāli lietojot; 

 Tehniskās apkopes darbiem, kas saistīti ar standarta izstrādājumu apkopi (piemēram, tīrīšanai, apkopei pakļauto daļu 

nomaiņai, normāls nodilums); 

 Defektiem, ko rada ārēja ietekme (piemēram, klimatiskie apstākļi, putekļainība, nepiemērota izmantošana utt.); 

 Mehāniskiem bojājumiem, kas saistīti ar produkta krišanu, triecieniem utt.; 

 Bojājumiem, kas radušies, nepareizi rīkojoties vai izmantojot pretrunā ar lietošanas instrukciju; 

 Bojājumiem, kas radušies ierīci pārslogojot, izmantojot nepareizas vai neoriģinālas detaļas, izmantojot nepiemērotas detaļas 

vai neoriģinālus piederumus vai neatbilstošus rīkus utt. 

 Bojājumiem, kas radušies, izmantojot neoriģinālus adapterus. Vienmēr ir jāsaglabā viena produkta savstarpējā savietojamība. 

 

Ierīcēm kuras nav pareizi nodrošinātas  pret mehāniskiem bojājumiem pārvadāšanas laikā īpašnieks uzņemas iespējamā bojājuma 

risku. Piegādātājs patur tiesības: ja lietošanas pamācībā tiek veiktas izmaiņas, piegādātājs neuzņemas atbildību par iespējamām 

drukas kļūdām. Ilustrācijas un apraksti  atkarībā no modeļa var atšķirties no realitātes. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 
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Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā 

nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas 

utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā vai no sava atkritumu apsaimniekotāja. 

Importēts no Čehijas. 
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