
● Įstatykite siurbimo žarną į oro išpūtimo angą, ją stumiant, o po to pasukite, kol išgirsite
spragtelėjimą (siurbimo žarna užsifiksavo). Siurbimo žarnos nuėmimui, nuspauskite
fiksatoriaus mygtuką, esantį ant sujungimo dalies ir tuomet traukite siurbimo žarną.

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
● Prieš pradedant valymo procedūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.
● Po kiekvieno naudojimo visuomet ištuštinkite, išvalykiteir išdžiovinkite permatomą talpyklą.
● Puikios higienos užtikrinimui ir prietaiso tarnavimo laiko prailginimui, nepalikite talpyklos

purvinos ir šlapios.
● Prieš išpilant purviną skystį, nuimkite siurbimo žarną ir nukelkite viršutinę korpuso dalį, prieš

tai atlaisvinus sąvaržas (gnybtus).
● Nuimkite vandens filtro korpusą (B2).
● Išvandensfiltro korpusoišimkite vandensfiltro galvutę (B4).
● Iš vandens filtro galvutės išimkite vandens filtro kempinę (B3).
● Vandens filtro kempinę galima plauti muilinu, šiltu vandeniu. Išdžiovinkite ją priešįstatant

atgalį vandens filtro galvutę. Niekuomet neplaukite jos indaplovėse!
● Išplaukite vandens filtro korpusą po tekančiu vandeniu.
● Visuomet naudokite tik originalius priedus. Taip prailginsite prietaiso tarnavimo laiką.

Originalius priedusįsigysite autorizuotame priežiūros centre.
● Niekuomet nesiurbkite drėgnų paviršių arba vandens.

Prietaisas nepritaikytas, jog juo naudotųsi asmenys (įskaitant vaikus) su fizine,
jutimine ar protine negalia, arba neturintys žinių ir patirties kaip juo naudotis, nebent
jie tai darytų su ypatinga atsakingo už jų saugumą asmens priežiūra.

Vaikai turi b ūti priži ūrimi tam, kad nežaistų su prietaisu.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinė 18, Kaunas

Tel Nr 8(37) 215104

www.krinona.lt

Jumbo ECO - Jumbo - Jumbo Plus

DULKIŲ SIURBLYS SU VANDENS FILTRU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



PAV. 1
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DöMESIO: Naudokite prietaisą tik sausam siurbimui!

5. PRIETAISO NAUDOJIMAS
● Parinkite tinkamą priedą valymui ir uždėkite jį ant siurbimo vamzdžio ar tiesiai prie

rankenos.
● Efektyviam valymui naudokite šiuos priedus:

- Grindų šepetys (D5) skirtas valyti kilimams, paklotams bei kietoms grindims.
- Siauras antgalis (D2) skirtas valyti siauriems kampams.
- Siurbimo vamzdis (C5, C7) be kitų priedų skirtas siurbti žemėms, drožlėms, trupiniams.
- Mažas antgalis (D4) skirtas siurbti dulkėms nuo lentynų, šviestuvų, rėmų, papuošalų ir

pan.
- Apvalus šepetys (D3) skirtas valyti užuolaidoms.

5.1. Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą ir įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku (A1)

5.2. Pūtimo funkcijai, nuimkiteporoloninį (putplastinį) filtr ą, jį pasukantir traukiant.

-7-



4.5.
● Išpakuojant prietaisą patikrinkite, ar yra visos detalės ir ar jos nėra pažeistos.
● Įpilkite vandensį permatomą vandens talpyklą. Vandens lygis neturi viršyti raudonos žymos

(maks. 2 litrai).

● Uždėkite vandens filtro korpusą ant permatomos vandens talpyklos.
● Įstatykiteį galvutę vandens filtro kempinę, tadaįstatykite galvutę į vandens filtro korpusą.

4.6. Uždėkite viršutinę korpusogrupę antapatinėsir užfiksuokitegnybtais(sąvaržomis)

4.7.
● Įstatykite siurbimo žarnos sujungimo dalį į įsiurbimo angą, ją stumiant, o po to pasukite bet

kuria kryptimi, kol išgirsite spragtelėjimą (siurbimo žarna užsifiksavo).
● Siurbimo žarnos nuėmimui, nuspauskite fiksatoriaus mygtuką, esantį ant sujungimo dalies ir

tuomet traukite siurbimo žarną.
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Dėkojame išsirinkus mūsų produktą.

Ši naudojimo instrukcija paruošta Jums, kad sužinotumėte visas prietaiso galimybes ir jas pilnai
išnaudotumėte.
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS. IŠSAUGOKITE JAS ATEIČIAI.

TURINYS
1. SVARBŪS SAUGUMO IR NAUDOJIMO NURODYMAI
2. BENDRAS APRAŠYMAS
3. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
4. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
5. PRIETAISO NAUDOJIMAS
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. SVARBŪS SAUGUMO IR NAUDOJIMONURODYMAI
● Prieš įjungiantprietaisą į įtamposlizdą, patikrinkite,ar įtampa,nurodytaantprietaiso

(specialioje plokštelėje, esančia po ratų grupe) atitinkaįtampą Jūsų lizde.
● Junkite prietaisą tik į tokį įtampos lizdą, kuris prijungtas per 10 amperų saugiklį.
● Neįjunkite prietaiso laidoį įtampos lizdą, kol prietaisas nėra pilnai paruoštas darbui.
● Nesinaudojant prietaisu, visuomet išjunkite jo laidą iš įtampos lizdo.
● Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas, ar pastebėjus kokį nors defektą, taip pat jei

prietaisas buvo numestas, ar pažeista bet kokia jo dalis. Kreipkitės į autorizuotą priežiūros
centrą, kuriame prietaisas bus patikrintas ir sutaisytas.

● Netraukiteprietaisoper įtamposlaidą, nestaipgalitepažeisti jo izoliacinęmedžiagą.
● Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
● Nenaudokite prietaiso be poroloninio (putplastinio) filtro.
● Neįmerkiteį vandenį prietaiso variklio skyriaus.
● Nebenaudokite prietaiso pastebėjus bet kokį jo gedimą.
● Pasinaudojusprietaisu,visuometjį išjunkite ir ištraukitelaidą iš įtamposlizdo.
● Po drėgno valymo, visuomet išvalykite, išplaukite ir išdžiovinkite talpyklą. Kelioms

minutėmsįjunkite prietaisą, kadįsiurbinėtų sausą orą. Taip išdžiovinsite siurbimo vamzdžius
ir žarną. Taipogi apsaugosite juos nuo nepageidaujamo kvapo, o popierinį dulkiųmaišelį nuo
sudrėkimo.

● Nenukreipkiteveikiančio prietaisosiurbimožarnosį akisarausis,taipoginekiškite jos į
burną.

● Būkite ypatingai atidūs valydami laiptus.
● Pastebėjus skysčių prasisunkimą, nedelsiant išjunkite prietaisą.
● Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis. Taip užtikrinsite puikų prietaiso darbą ir

garantinių sąlygų vykdymą.
● Dėl prietaiso taisymo ar atsarginių dalių, kreipkitės į autorizuotą priežiūros centrą.

DĖMESIO: Nenaudokite prietaiso siurbti degiems ar sprogstamiems skysčiams, daiktams
sudrėkintiems tokiais skysčiais, degiems milteliams, degalams, tepalams, alkoholiui,
skiedikliams ir karštesniems nei 60°C daiktams. Tai gali sukelti sprogimą ir gaisrą!
Prietaiso taip pat nenaudokite šalia degių medžiagų ir nebandykite siurbti sveikatai
kenksmingų dulkių.



1600W
Max

(tik „Jumbo“ mod

2. BENDRAS APRAŠYMAS
Pagrindinės prietaiso dalys parodytos 1-ame paveikslėlyje, o aprašytos žemiau:
A. VIRŠUTINĖ KORPUSO GRUPĖ (VARIKLIO SKYRIUS)
Šiame skyriuje yra variklis, jungiklis ir kitos valdymo dalys.

A1 – Įjungimo/Išjungimo jungiklis
A2 – Poroloninis (putplastinis) filtras
A3 – Įsiurbimo anga
A4 – Fiksuojantis spragtukas

B. APATINĖ KORPUSO (TALPYKLOS ) GRUPĖ
Tai yra žemiausia dulkių siurblio dalis, kaupianti vandenyje dulkes ir purvą. Ši grupė yra sujungta su
variklio skyriumi naudojant gnybtinius fiksatorius.

B1 – Apatinis korpusas (permatoma talpykla)
B2 – Vandens filtro korpusas
B3 – Vandens filtro kempinė (įstatomaį vandens filtro galvutę)
B4 – Vandens filtro galvutė (įstatomaį vandens filtro korpusą)
B5 – Ratukai

C. SIURBIMO ŽARNOS GRUPĖ
Šiai grupei priklauso siurbimo žarna su rankena ir siurbimovamzdžiai. Siurbimo žarna yra
prijungiama prie viršutinės grupės, įkišant siurbimo žarną į įsiurbimo angą. Siurbimo vamzdžiai,
esant būtinybei prijungiami prie rankenos. Rankenoje yra mechaninis siurbimo galios reguliatorius.
Siurbimo žarnos grupė gali būti pritvirtinama prie variklio skyriaus, kabliuko pagalba.

C1 – Lanksti žarna
C2 – Rankena
C3 – Mechaninis siurbimo galios reguliatorius
C4 – Sujungimo dalis
C5 – Plastikinis siurbimo vamzdis(tik Jumboir JumboECOmodeliuose)
C6 – Kabliukas
C7 – Teleskopinis siurbimo vamzdis (tik „Jumbo Plus“ modelyje)

D. PRIEDŲ GRUPĖ
Jojeyra įvairūspriedaiskirtingiemsvalymotikslams.

D1 – Priedų laikiklis (tik modelyje Jumbo
Plus)
D2 – Siaurasantgalis
D3 – Apvalusšepetys(tik modelyje Jumbo
Plus)
D4 – Mažas antgalis(tik modelyjeJumbo
Plus)
D5 – Grindų šepetys
D6 – Kvepalai (tik modelyje Jumbo
Plus)

3. TECHNINöS CHARAKTERISTIKOS
Įtampa : 220-230 V, 50-60 Hz
Galia :2400 W max
Elektrinė izoliacijos klasė : II
Apsaugos lygis : IPX4
Laido ilgis : 6 m
Naudojimo laikas : 10 metų
Maks. triukšmo lygis : mažiau 70 dB (A) EN ISO 7779
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4. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

DĖMESIO ! Neįjunkite prietaiso laidoį įtampos lizdą, kol prietaisas nėra pilnai paruoštas darbui.
4.1. Atrakinkite fiksatorių (spragtuką)

4.2. Už rankenospakelkiteir nuimkiteviršutinį korpusodalį

4.3. Išimkite vandensfiltro galvutę

4.4. Nuimkitevandensfiltro korpusą
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