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SAUSO IR ŠLAPIO SURBIMO SU ŠAMPŪNU SIURBLYS 
 

D÷kojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Ši valdymo instrukcija paruošta jums tam, kad 
gal÷tum÷te visišką pasitenkinimą ir gal÷tum÷te maksimaliai eksploatuoti savo prietaisą. 
 
Prieš prad÷dami naudotis prietaisu būtinai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. 
 
TURINYS 
I. SVARBŪS SAUGUMO IR NAUDOJIMOSI NURODYMAI 
II.  PAGRINDINIS APIBŪDINIMAS 
III.  PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 
IV.  PRIETAISO NAUDOJIMAS 
V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 
 

1. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS 
• Patikrinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant prietaiso. 
• Prietaisą reikia jungti tik į tokį elektros šaltinį, kuris turi bent 10 amperų saugiklį. 
• Neįjunkite prietaiso į  maitinimo šaltinį, kol jis n÷ra pilnai paruoštas darbui. 
• Jei nesinaudojate prietaisu, būtinai išjunkite jį iš maitinimo šaltinio. 
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo kabelis, taip pat jei bet kuri prietaiso 

dalis sulūžo ar suskilo. Atsitikus tokiam atvejui, kreipkit÷s į garantinio aptarnavimo 
centrą. 

• Netraukite prietaiso per maitinimo kabelį, nes taip galite jį pažeisti. 
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
• Niekada nenaudokite prietaiso be putų filtro. 
• Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį. 
• Nenaudokite prietaiso, jei pasteb÷jote kokių nors defektų. 
• Baigę naudotis prietaisu būtinai jį išjunkite, taip pat ištraukite maitinimo kabelį iš 

maitinimo šaltinio. 
• Visuomet išvalykite ir išdžiovinkite vandens talpą. Leiskite prietaisui siurbti sausą orą, 

taip per kelias minutes jis išdžius. Taip išvengsite nemalonaus kvapo ir nesudr÷gs 
dulkių filtras. 

• Nekiškite siurblio žarnos prie akių, nosies ar burnos. 
• Nenaudokite siurblio, jei šampūno talpa tuščia ar nereikia įpurkšti vandens ar šampūno. 

Jei siurblį naudosite be vandens, siurblys įkais ir kontroliuojanti dalis išjungs siurblį. 
Siurblys neveiks 30 minučių, kol atv÷s. 

• Visuomet naudokite gamintojo rekomenduojamą šampūną. 
• Įsitikinkite, kad visi paviršiai ir audiniai yra tinkami valyti šampūnu. Valydami ypatingai 

gležnus, rankų darbo kilimus patikrinkite mažą plotelį ir pažiūr÷kite rezultatą.  
• Valydami laiptus būkite itin atsargūs. 
• Jei pasteb÷jote vandens nutek÷jimą, iškarto išjunkite siurblį. 
• Naudokite tik originalius priedus ir dalis. 
• Taisymo ar atsarginių dalių klausimais kreipkit÷s į garantinio aptarnavimo centrą. 

 
 

DöMESIO: niekada nenaudokite siurblio valyti degiems ar sprogstamiems skysčiams, 
daiktams sudr÷kintiems tokiais skysčiais, degiems milteliams, tepalui, alkoholiui ir daiktams 
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karštesniems nei 60°C. Prietaiso taip pat nenaudokite arti degančių objektų ir nesiurbkite 
sveikatai kenksmingų dulkių. 
 

2. BENDRAS APIBŪDINIMAS 
Pagrindin÷s prietaiso dalys parodytos pirmame paveiksl÷lyje. 
 
A. PAGRINDINIS MECHANIZMAS 
Šiai grupei priklauso variklis, pompa, jungiklis ir kitos dalys. Viršutinei šios grup÷s daliai 
priklauso hepa filtras, kuris nusodina dulkes iš išpučiamo oro. Jei išimsite putų filtr ą,  
pamatysite didelę plastikinę plūdę. Kai prisipildo siurblio talpa, ši plastikin÷ plūd÷ pakyla ir 
išjungia siurblį, kad įsp÷tų jus, jog talpą reikia ištuštinti. 
A1- Siurblo įjungimas 
A2- Įjungimo/išjungimo mygtukas 
A3- Šampūno žarnos jungtis  
A4- Hepa filtro korpusas 
A5- Hepa filtras  
A6- Hepa filtro korpuso dangtelis 
A7- Dulkių lygio indikatorius  
A8- Plūd÷s grup÷ 
A9- Putų filtras 
 
B. TALPOS GRUPö 
Talpos grup÷ yra vidurin÷je prietaiso dalyje, ji skirta surinkti dulkes ir nešvarų vandenį. Ši 
grup÷ prispausta variklio su spaustukais. Šampūno talpa, kurioje yra šampūnas ir šviežias 
vanduo, patalpinta po talpos grupe. 
B1- Talpa 
B2- Spaustuvai  
B3- Užrakinamos movos  
B4- Žarnos jungtis  
B5- Tekstil÷s filtras 
 
C. ŠAMPŪNO TALPOS GRUPö 
Šampūno talpoje talpinamas šampūnas ir šviežias vanduo. Kuomet siurbiate, šampūnas ir 
vanduo ištraukiamas iš šampūno talpos. Iš talpos einantis vanduo purškiamas pro vandens 
vamzdį. Šampūno talpa yra tarp konteinerio ir ratų grup÷s. 
C1- šampūno talpa 
C2- trumpa šampūno žarna 
C3- šampūno žarnos sujungimo jungiklis 
C4- vandens lygio žyma 
 
D. RATŲ GRUPö 
D1- ratų važiuokl÷ 
D2- Ratai 
D3- fiksuojantis spaustukas 
E. ŽARNOS GRUPö 
Šiai grupei priklauso siurbimo žarna su rankena, šampūno žarnų grup÷ bei siurbimo vamzdžiai. 
Siurbimo žarna yra pritvirtinama prie siurbimo angos. Siurbimo vamzdžiai esant reikalui tvirtinami 
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prie rankenos. Ant rankenos yra jungiklis reguliuojantis siurbimo galingumą ir šampūno spragtukas 
išpurškiantis vandenį ir šampūną. Siurbimo žarną galite pritvirtinti prie prietaiso ranken÷l÷s pagalba. 
E1- Siurbimo žarnos fiksavimo dalis 
E2- Šampūno žarnos fiksavimo dalis 
E3- Šampūno žarna Jungiamosios dalys 
E4- Spaustukai  
E5- Siurbimo žarna 
E6- Šampūno spragtukas  
E7- Mechaninis siurbimo galingumo reguliatorius  
E8- Rankena 
E9- Siurbimo antgalis 
E10- Žarnos kabliukas 
 
F. ŠAMPŪNO PURKŠTUKAS 
Jis naudojamas siurbti skysčiams nuo kilimų, paklotų, grindų. Vanduo ir šampūnas 
purškiamas pro šį priedą. Grindims jis naudojamas su kietoms grindims skirtu priedu. 
F1- Šampūno purkštukas 
F2- Kietų grindų priedas 
  
G. BALDŲ APMUŠALŲ PURKŠTUKAS 
Šis purkštukas labai tinkamas baldų plovimui, užuolaidoms ir siurbti skysčiams nuo siaurų 
paviršių. 
  
H. PRIEDŲ GRUPö 
Skirtingi priedai skirti skirtingiems valymo darbams. 
H1- Fiksuojanti mova  
H2- Siauras purkštukas 
H3- Apvalus antgalis 
H4- Mažas antgalis 
H5- Purkštukas 
H6- Popierinis dulkių maišelis 
 
I. POPIERINIS DULKI Ų MAIŠELIS 
Naudojamas sausam siurbimui. Prieš naudojimą turi būti įstatytas ant dulkių maišelio 
sujungimo alkūn÷s ir ši grup÷ sujungta su talpa. 
 
J. MEDŽIAGINIS FILTRO MAIŠELIS 
Jis naudojamas su popieriniu dulkių maišeliu (B5 paveiksl÷lis) uždedant ant mechanizmo 
kaip parodyta 1 paveiksle. 
 
K.  PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI 

a. D÷mesio – Neįjunkite prietaiso į maitinimo šaltinį, kol jis n÷ra pilnai paruoštas darbui. 
b. Atjunkite šampūno žarną tarp šampūno talpos ir variklio mechanizmo galin÷s dalies atsargiai 

spaudžiant.  
c. Pakelkite pagrindinį mechanizmą už rankenos, išimkite iš talpos priedus. 
d. Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar yra visos detal÷s. 
e. Įsitikinkite jog putų filtras įd÷tas į plūd÷s korpusą. 
f. Užd÷kite atgal pagrindinį mechanizmą ir užfiksuokite jį. 
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g. Prijunkite siurbimo žarną. 
 

IV.  PRIETAISO NAUDOJIMAS 
SAUSAS VALYMAS 
• Įsitikinkite, jog prietaisas išjungtas iš maitinimo šaltinio. 
• Patikrinkite, ar talpa, vamzdžiai ir žarna yra sausi ir švarūs. 
• Nuimkite pagrindinį mechanizmą.  
• Nenaudokite prietaiso be putų filtro. 
• Įstatykite popierinį dulkių maišelį ir įstatykite popierini filtro maišelį. Rekomenduojama kartu 

naudoti popierinį dulkių maišelį ir medžiaginį filtr ą. 
• Užd÷kite pagrindinį mechanizmą atgal ir užfiksuokite. 
• Prisitvirtinkite reikalingus antgalius. 
• Efektyviam valymui galite naudoti šiuos antgalius: 

� Antgalis (H5), skirtas valyti kilimams, grindims bei kietiems paviršiams. 
� Antgalis siauriems plyšiams (H2), skirtas valyti kampams bei sunkiai prieinamoms vietoms.  
� Siurbimo žarna (E9) skirta siurbti žem÷ms, drožl÷ms, trupiniams, pūkams ir t.t. 
� Mažas antgalis (H4) ir siurbimo vamzdis skirti siurbti dulk÷ms nuo lentynų, knygų, 

šviestuvų, r÷mų, užuolaidų, audinių, elektroninių prietaisų. 
• Įjunkite maitinimo kabelį į maitinimo šaltinį. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką (A2). 
DöMESIO: nenaudokite pumpavimo. 

 
PLOVIMAS IR ŠLAPIAS SIURBIMAS 

• Pakelkite variklio mechanizmą  nuo talpos. 
• Įsitikinkite, kad įstatytas putų filtras (6 paveiksl÷lis). 
• Pripildykite šampūno talpą šviežio vandens (naudokit÷s pagal C4 vandens žymą, kaip 

nurodyta) ir šampūno (dozuokite, kaip nurodyta ant šampūno buteliuko). Įstatykite šampūno 
talpą į ratų grupę. (16 paveiksl÷lis). 

• Pastatykite talpą ant šampūno talpos ir variklio mechanizmą ant talpos. Užfiksuokite 
spragtukus. 

• Įstatykite trumpą šampūno žarną C2 į šampūno talpą (18 paveiksl÷lis) ir sujung÷ją ant galin÷s 
variklio mechanizmo pus÷s. (17 paveiksl÷lis).  

• Prid÷kite ilgą plovimo žarną prie plovimo spragtuko. Kita plovimo žarnos dalis turi būti 
sujungta su sujung÷ju A3 ant variklio grup÷s.  

• Užfiksuokite siurbimo spragtuką ant rankenos esančios ant siurbimo žarnos.  
• Pritvirkinkite ilgą siurbimo žarna ant siurbimo žarnos ir siurbimo vamzdelių į spragtukų 

vietas. 
• Pritvirtinkite plovimo purkštukus F1 prie siurbimo žarnų ar tiesiai ant rankenos. Baldų 

purkštukas G1 gali būti tvirtinamas tik ant rankenos. Kilimų, paklotų ir grindų purkštukas, 
foteliu, sofų, užuolaidų, mašinų s÷dynių ir t.t naudokite baldų purkštuką, tvirtinant tiesiai ant 
rankenos. 

• Įjunkite kištuką į rozetę. 
• Paspauskite siurblio jungiklį (20 paveiksl÷lis) ir naudokite siurblį išpurkšdami vandens ir 

šampūno mišinį ant paviršių. 
• Vanduo ir šampūnas purškiamas iš plovimo talpos pumpuojant ir purškiant pro purkštuką ant 

valomų paviršių. Šampūnas skverbiasi į medžiagas, išvalydamas net labai nešvarius 
paviršius. Palaukite tris minutes, kad šampūnas gerai įsiskverbtų į paviršių. 
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• Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kuris įjungia siurbimo funkciją ir pravažiuokite 
per paviršių, kol siurblys nedirba. Baldų valymui, nešvaraus vandens siurbimui, purškiant 
šampūno ir vandens mišinį gali būti naudojamasi tuo pačiu įjungimo/išjungimo ir 
siurbliavimo metu. Jei pro purkštuką pradeda eiti burbulai, nedelsiant išjunkite prietaisą ir 
ištuštinkite talpą, patikrinkite įpilto į talpą šampūno kiekį. 

• Kada talpa prisipildo nešvaraus skysčio leidimas blokuoja siurbimo funkciją savaime ir 
variklis pradeda garsiau dirbti. Nedelsiant išjunkite siurbimą ir pumpavimą, išjunkite 
jungiklį, ištraukite siurbimo žarną E5, iš žarnos sujung÷jo B4, atkelkite variklio mechanizmą 
ir ištuštinkite talpą.  

• Kietų grindų valymui, tokių kaip plytel÷s, marmuras, ir pan., pritvirtinkite kietu grindų 
priedą, įstatant į vietą d÷kite iš kair÷s į dešinę. Naudokite, kaip apibūdinta purškiant ir 
siurbiant skysčius. 

• Naudodami siaurą antgalį, jūs galite  siurbti vandenį iš indų plovimo mašinos, ar skalbimo 
mašinos ištraukdami skysčius, valymo priemones ir atitirpdytą šaldytuvą. Pritvirtinkite siaurą 
antgalį ant rankenos ir įjunkite skysčių siurbimą. 

 
  PŪTIMO FUNKCIJA 
Prietaisas turi pūtimo funkciją. Šia funkciją galite naudoti, jei norite ką nors išdžiovinti ar prapūsti 
kanalizacijos vamzdį. Prijunkite žarną prie hepa filtro korpuso dangtelio (A6) tada įjunkite prietaisą. 
Nor÷dami prapūsti kanalizacijos vamzdį galite naudoti apvalų antgalį (H3), tik nuimkite šepet÷lį. 

 
 

V. VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA 
h. Prieš valydami prietaisą būtinai išjunkite jį iš maitinimo šaltinio.  
i. Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir išdžiovinkite talpą ir kempininius filtrus pav.(A9,V2) 
j. Po šlapio valymo visuomet prasiurbkite švarų vandenį be šampūno keletą minučių, kad išvalytum÷te 

priedus, siurbimo angas ir žarnų grupę ir tuomet siurbkite orą, kad išdžiovintum÷te jas. 
k. Niekada nepalikite vandens ir purvo prietaise, jis taip jums tarnaus ilgiau ir užtikrinsite higieną. 
l. Prieš ištuštinant talpą, nuimkite žarną ir pagrindinį mechanizmą atfiksuodami laikiklius. 
m. Putų filtr ą gali išplauti šiltu vandeniu. Prieš įstatydami atgal, gerai išdžiovinkite. Neplaukite putų 

filtro skalbimo mašinoje ar karštu vandeniu. 
n. Išvalykite ir patikrinkite filtro vožtuvą viduje. Kad jį patikrinti, pakelkite variklio korpusą ir 

papurtykite jį. 
o. Pakeiskite dulkių maišelį, kuomet jis yra pilnas. 
p. Hepa filtrą reikia valyti periodiškai. Išvalykite filtrą. Šis filtras laikui b÷gant susid÷vi, tod÷l jį 

laikas nuo laiko reikia pakeisti nauju. 
 
IV.  PAPILDOMAS PRIEDAS – VANDENS FILTRAS 

 
Sud÷tin÷s dalys: 
V1- Vandens filtras  
V2- Vandens filtro kempin÷ 
V3- Vandens filtro vamzdis  
V4- Tarpin÷ 
 
 
 

V1 

V3 

V2 

V4 
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SAUSAS VALYMAS SU VANDENS FILTRU: 
Išimkite popierinį maišelį ar tekstil÷s maišelį. .M÷lynas filtras A9 turi būti užd÷tas. Pripilate 
vandens (apie 3,5ltr) į talpą, kur buvo popierinis maišas ir sudedate vandens filtrą, kaip 
parodyti žemiau esančiuose paveiksl÷liuose. Patartina pirmą kartą atlikti valymą su 
popieriniu ar medžiaginiu dulkių maišeliu, t.y. nenaudojant vandens filtro.  Pasiurbę kažkiek 
laiko, pažiūr÷kit koks vanduo vandens filter. Jei vanduo nešvarus – jį pakeiskite švariu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visuomet išvalykite ir išdžiovinkite vandens talpą. Leiskite prietaisui siurbti sausą orą, 
taip per kelias minutes jis išdžius. Taip išvengsite nemalonaus kvapo ir nesudr÷ks dulkių 
 
 
Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir išdžiovinkite talpą ir kempininius filtrus 
pav.(A9,V2) 


