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VI. VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA

• Prieš valydami prietaisą ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.
• Kad užtikrintumėte idealią švarą, niekada nepalikite purvo ir vandens prietaiso viduje.
• Prieš ištuštindami susiurbtus nešvarumus ir nešvarų vandenį, nuimkite įsiurbimo žarną 

ir iškelkite variklio dalį.
• Putų filtr ą plaukite šiltame, muiluotame vandenyje arba po tekančio vandens srove. 

Prieš įdėdami į vietą, jį visiškai išdžiovinkite. Neplaukite šio filtro indaplovėje ar 
skalbimo mašinoje ir nenaudokite karšto vandens.

• Reguliariai keiskite dulkių maišelį.
• Medžiaginį filtr ą plaukite šiltame, muiluotame vandenyje arba po tekančio vandens 

srove. Gerai jį išdžiovinkite.
• Išvalykite ir patikrinkite plūdės vožtuvą: ar jis laisvai juda plūdės dalies viduje. Kad 

patikrintumėte plūdę, pakelkite variklio dalį ir papurtykite ją.
• Naudokite tik originalias dalis ir priedus: tai užtikrins puikų veikimą ir suteiks 

galimybę naudotis garantiniu aptarnavimu gedimų atveju. Jei jums prireiktų kokių nors
prietaiso dalių, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad 
padėtų jums išnaudoti visas prietaiso galimybes ir jūs liktumėte patenkinti savo pasirinkimu.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS
INSTRUKCIJAS

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ

I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

• Patikrinkite, ar įtampa ant prietaiso (nurodyta ant prietaiso apatinės dalies, po ratukais) 
ir jūsų namuose atitinka. Tik tada įjunkite prietaisą.

• Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, psichine ar kitokia negalia bei tiems, 
kuriems trūksta patirties ir žinių juo naudotis (įskaitant vaikus), nebent jie apmokomi ir 
prižiūrimi atsakingo asmens.

• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Prietaisas turi būti įjungiamas į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
• Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
• Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
• 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, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, 
pataisytas.

• Prietaiso ratukais nepervažiuokite laido, nes taip galite jį pažeisti.
• Laikykite prietaisą atokiau nuo vaikų.
• Niekada nenaudokite prietaiso be putų filtro.
• Niekada panardinkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas.
• Po naudojimo visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Kai siurbliuodami naudojate vandenį, visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite 

talpyklą. Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai 
apsaugos nuo nemalonių kvapų radimosi, o dulkių maišą apsaugos nuo sušlapimo.

• Nenukreipkite žarnos į akis ar ausis, nedėkite jos į burną, kai prietaisas įjungtas.
• Būkite atsargūs, kai valote laiptus.
• Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.
• Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus (tai užtikrina garantinį aptarnavimą 

gedimų atveju).
• Jei prireiks atsarginių dalių arba prietaisas sugestų, susisiekite su autorizuotu techninės 

priežiūros centru.

DĖMESIO:  niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų 
medžiagų arba objektų, kurie prisigėrė šių medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių 



skysčių kaip aliejus, benzinas, alkoholis, skiediklis ar medžiagų, kurių temperatūra yra 
aukštesnė nei 60° C. Tai gali sukelti sprogimą ar gaisrą. 
Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti sveikatai kenksmingas dulkes.

II. PRIETAISO DALYS

Pagrindinės prietaiso dalys nurodytos Paveiksle 1.

A. VARIKLIO DALIS

Šioje dalyje yra variklis, jungiklis ir veikimo dalys. Jei išimsite putų filtr ą, pamatysite didelę
plastikinę plūdę. Kai talpykla prisipildo, ši plūdė pakyla ir pertraukia siurbimo procesą, 
tokiu būdu įspėdama apie tai, kad talpyklą reikia ištuštinti.

A1. Įjungimo / išjungimo jungiklis 
A2. Putų filtras
A3. Filtras
A4. Filtro dangtelis
A5. Plūdės dalis
A6. Apsauginis variklio filtras 

B. TALPYKLOS DALIS

Tai vidurinė prietaiso dalis, skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji specialiais 
spaustukais pritvirtinta prie variklio dalies. 

B1. Talpykla
B2. Spaustukai 
B3. Oro įsiurbimo anga 
B4. Medžiaginis filtras 
B5. Ratukai 

C. ŽARNOS DALIS

Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliais. Įsiurbimo žarną su 
talpyklos dalimi sujungti galima įsiurbimo žarną įkišus į įsiurbimo angą. Prireikus, 
įsiurbimo vamzdeliai gali būti sujungiami su rankenėle. Ant rankenėlės yra slankiojama 
dalis, padedanti nustatyti įsiurbimo galią. Žarnos dalis gali būti pastatyta ant variklio dalies 
su pakabo pagalba.

C1. Įsiurbimo žarna 
C2. Rankenėlė 
C3. Įsiurbimo galios kontrolė 
C4. Žarnos ir prietaiso sujungimo vieta 
C5. Įsiurbimo vamzdelis
C6. Kabliukas

D PRIEDŲ DALIS

Skirtingiems valymo tikslams skirti įvairūs priedai.

D1. Antgalis grindims ir kilimams valyti 
D2. Mažas antgalis 
D3. Antgalis 
D4. Popierinis dulkių maišelis 

III. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:                                  230 V, 50 Hz
Galingumas:                          2400 W (maksimalus)
Elektros izoliacijos klasė:      II
Apsaugos laipsnis:                 IPX4
Laido ilgis:                            6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

• DĖMESIO – nekiškite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas 
naudojimui.

• Suėmę už rankenos, pakelkite variklio dalį. Iš talpyklos išimkite priedus.
• Išpakuodami prietaiso dalis patikrinkite, ar komplektas pilnas ir nepažeistas.
• Patikrinkite, ar putų filtras pritvirtintas ant plūdės dalies.
• Prie talpyklos apačios pritvirtinkite ratukus.
• Jei siurbliuosite sausuoju būdu, pirmiausia įdėkite popierinį dulkių maišelį, o tada - 

medžiaginį filtr ą.
• Įstatykite variklio dalį atgal į prietaisą ir užspauskite spaustukus.
• Kad prijungtumėte žarną, įkiškite ją į įsiurbimo angą. 

V. PRIETAISO NAUDOJIMAS

SAUSAS VALYMAS
• Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš maitinimo šaltinio.
• Patikrinkite, ar talpykla, vamzdeliai ir žarnos dalis yra sausi ir švarūs.
• Atšaukite spaustuvus ir aukštyn kojomis pakelkite variklio dalį. 
• Nenaudokite prietaiso be putų filtro.
• Patikrinkite, ar įdėtas popierinis dulkių maišelis ir ar jis tuščias.
• Įdėkite medžiaginį filtr ą.
• Variklio dalį uždėkite atgal ant prietaiso ir užšaukite spaustukus.
• Pritvirtinkite atliekamiems valymo darbams tinkamiausius priedus – junkite juos prie 

įsiurbimo vamzdelių arba prie rankenėlės.
• Efektyviam valymui gali būti naudojami tokie priedai:
- antgalis (D1) pašalina dulkes nuo kilimų ir grindų.
- mažas antgalis (D2) valo sunkiai pasiekiamas vietas.
- įsiurbimo vamzdelis (C5) gali susiurbti žemes, trupinius, pūkus.
- antgalis (D3) ir įsiurbimo vamzdelis pašalina dulkes nuo lentynų, knygų, lempų, 

rėmelių, užuolaidų, drabužių, elektrinių prietaisų paviršiaus.
• Iš prietaiso ištraukite kištuką ir įkiškite į sieninį elektros lizdą. Pastumkite įjungimo / 

išjungimo jungiklį (A1) ir įjungsite prietaisą.


