DULKIŲ SIURBLYS
Naudojimo instrukcijos
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad padėtų jums išnaudoti
visas prietaiso galimybes ir jūs liktumėte patenkinti savo pasirinkimu.
I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet būtina laikykis tam tikrų taisyklių. Tai padės išvengti gaisro,
elektros iškrovos ir sužeidimų.
• Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas į elektros lizdą. Kai prietaiso nenaudojate ir prieš
valymą, ištraukite kištuką iš lizdo.
• Kad sumažintumėte elektros iškrovos pavojų, nenaudokite prietaiso lauke ir ant šlapio paviršiaus.
• Nenaudokite prietaiso kaip žaislo. Aidžiai prižiūrėkite vaikus, kai jie naudojasi arba yra greta prietaiso.
• Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta instrukcijose. Nenaudokite kitų priedų, nei rekomenduoja
gamintojas.
• Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir aiškiai matomi jo
defektai ar lūžusios dalys. Tokiu atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Netraukite ir neneškite prietaiso suėmę už jo laido. Nepriverkite laido durimis, nepervažiuokite prietaisu
ir netraukite per aštrius kampus. Laikykite laidą atokiai nuo karštų paviršių.
• Netraukite kištuko iš lizdo suėmę už laido: suimkite už paties kištuko ir traukite.
• Netraukite kištuko iš lizdo ir nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
• Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų. Nenaudokite prietaiso, jei jo angos blokuojamos.
Saugokite jas nuo dulkių, plaukų gumulų ir pan., kurie gali sumažinti oro tėkmę.
• Plaukus, pirštus ir drabužius laikykite atokiau nuo prietaiso angų ir judančių dalių.
• Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo, išjunkite prietaisą.
• Būkite itin atidūs valydami laiptus.
• Nesiurbkite degių skysčių (pvz.,degalų) ir nenaudokite prietaiso tose vietose, kur tokių skysčių gali būti.
• Kai suvyniojate laidą, prilaikykite kištuką.
• Prieš tvirtindami žarną, ištraukite kištuką iš lizdo.
• Nesiurbkite jokių degančių ar rūkstančių objektų (cigarečių, degtukų ar pelenų).
• Nenaudokite prietaiso be dulkių maišo ir / ar filtro.
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• Jei pažeistas prietaiso laidas, pristatykite prietaisą į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis
bus pakeistas. Nemėginkite pakeisti laido patys.
• IŠSAUGOKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.
DĖMESIO: siekiant sumažinti elektros iškrovos pavojų, prietaiso kištukas buvo poliarizuotas. Kitaip
tariant, viena jo šaka yra platesnė, todėl į poliarizuotą lizdą jis gali būti įkištas tik vienu būdu. Jei kištukas
nelenda į lizdą, apverskite kištuką. Jei jis vis tiek nelenda, leiskite kvalifikuotam elektrikui pakeisti lizdą.
II. PRIETAISO DALYS
1. Mažas šepetys
2. Siaurų plyšių antgalis
3. Priedų laikiklis
4. Įsiurbimo žarna
5. Ilginantis vamzdis
6. Lankstus antgalis (tik Pika Lux modelyje)
7. Dulkių talpykla
8. Rankena
9. Dulkių talpyklos atlaisvinimo mygtukas
10. Stovelis
11. Hepa filtras
12. Pagrindinis antgalis su pedalu
13. Turbo šepetys (kietoms grindims)

III. TECHNINIAI DUOMENYS
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Įtampa:
Galingumas:
Elektros izoliacijos klasė:

AC 220 – 240 V, 50 Hz
2200 W (maksimalus)
II
IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

DĖMESIO: nekiškite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
Dulkių skyriaus surinkimas
• Nuimkite dulkių talpyklą: paspauskite atleidimo mygtuką.

• Sulygiuokite žymę ant rankenos dalies su žyme ant apatinio indo ir įstatykite dangtį į dulkių talpyklą.
• Pasukite viršutinį dangtį nurodyta kryptimi, kad jis užsifiksuotų.

Lanksčios žarnos pritvirtinimas ir nuėmimas
• Pritvirtinimas: lanksčią žarną įkiškite į oro įtraukimo angą (ant prietaiso viršaus). Paspauskite, kad ji užsifiksu
savo vietoje.
• Nuėmimas: ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Tvirtai traukite žarną iš oro įtraukimo angos.
V. PRIETAISO NAUDOJIMAS
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• Pritvirtinkite dulkių skyrių ir žarną, kaip aprašyta aukščiau.
• Pasirinkite norimus priedus ir pritvirtinkite juos tiesiai prie žarnos arba prie ilginančio vamzdžio.
• Naudokite konkrečiam valymo darbui tinkamiausius priedus:
- pagrindinis antgalis – kilimų ir grindų valymui.
- antgalis siauriems plyšiams – sunkiai prieinamų vietų valymas (pvz., tarpai tarp radiatorių, stalčių ir
pan.).
- ilginamasis vamzdis – plunksnų, žemių, nuosėdų ir pan. susiurbimui.
- mažas šepetys – baldų, užuolaidų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų valymui.
- lankstus antgalis – sunkiai pasiekiamoms vietoms.
- kietas grindų šepetys (turbo) – dulkių ir pan. valymas nuo grindų.
• Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.
• Kai baigėte siurbti, išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Ištraukite kištuką iš
elektros lizdo ir suvyniokite laidą paspaudę laido suvyniojimo mygtuką. Kai kuriuose modeliuose
pakanka laikyti ir lengvai traukti laidą, kad jis būtų suvyniotas.

• Kad išimtumėte dulkių talpyklą, paspauskite talpyklos atlaisvinimo mygtuką.
• Talpyklą laikykite virš dulkių kibiro ir paspauskite dulkių išmetimo mygtuką.
VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
•
•
•
•

Prieš valydami prietaisą, jį būtinai turite išjungti iš elektros lizdo.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite dulkių talpyklą. Išvalykite ir išsausinkite ją.
Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada jame nepalikite purvo.
Hepa filtro švarumas turi būti periodiškai tikrinamas. Jei jis nešvarus, išvalykite. Po kurio laiko filtras
praranda savo valomąsias savybes, tad jį reikia keisti.
- Patraukite dulkių talpyklą į viršų.
- Išimkite prietaiso dalį su kempine.
- Iš hepa filtro išimkite kempinę.
- Išskalaukite kempinę ir filtrą drungnu vandeniu ir kruopščiai išdžiovinkite.
- Įdėkite kempinę į filtrą ir įstatykite jį į vietą.
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• Oro įtraukimo filtrą valykite bent du kartus per metus, arba tuomet, kai akivaizdžiai apsineša dulkėmis.
• MIF filtras apsaugo variklio dalį nuo dulkių. Jis taip pat neleidžia susiurbtoms dulkėms patekti atgal į orą.
Šį filtrą galima plauti šiltu vandeniu. Prieš įdėdami atgal į vietą, patikrinkite, ar filtras yra visiškai sausas.

• Prietaisą perneškite tik laikydami už jo pagrindinės rankenos, esančios ant korpuso.
• Naudokite tik originalias dalis ir priedus: tai užtikrins efektyvų valymo procesą ir prietaiso veikimą. Jų
įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre.
DĖMESIO: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.
DĖMESIO: prietaisą naudokite tik su filtrais.

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