
Dulki ų siurblys 
Skirtas sausam ir šlapiam valymui arba valymui su

šampūnu

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad liktumėte 
patenkinti šiuo prietaisu ir išnaudotumėte visas jo galimybes. 

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 prietaiso dalyje po ratukais) ir jūsų namuose 
atitinka. Tik tada įjunkite prietaisą.

• 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 ir valymo skystį atokiai nuo vaikų.
• Niekada nenaudokite prietaiso be putų filtro.
• Niekada neįmerkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
• Niekada nepurkškite valomojo šampūno ant kištukų, elektros lizdų ar elektrinių prietaisų.
• Nenaudokite prietaiso, jei jis turi defektų.
• Po naudojimo visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

• Kai siurbliuodami naudojate vandenį, visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpykl ą. 
Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai apsaugos nuo 
nemalonių kvapų radimosi.

• 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.
• Jei prireiks atsarginių dalių arba taisymo, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė   18  , Kaunas

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



• Nenaudokite siurblio be vandens jei naudojate sausam valymui.
• Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą šampūną.
• Įsitikinkite, kad visi paviršiai, kuriuos rengiatės valyti, gali būti valomi šampūnu. Pirmiausia 

išmėginkite plauti nedidelį jautrių ar rankomis megztų kilimų paviršiaus plotą.
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, kuri ų 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 yra nurodytos Paveiksle 1.

A. VARIKLIO DALIS
Šioje dalyje yra variklis, siurblys, jungiklis ir veikimo dalys. Ant šios dalies rasite Hepa filtrą, kuris
filtruoja dulkes ir kitas siurbiamo oro daleles. Jei išimsite putų filtr ą, pamatysite didelę plastikinę 
plūdę.

A1. Siurblio įjungimas
A2. Įjungimo / išjungimo jungiklis
A3. Šampūno žarnos jungtis
A4. Hepa filtro korpusas
A5. Hepa filtras 
A6. Hepa filtro korpuso dangtelis 
A7. Plūdės dalis 
A8. Putų filtras 

B. TALPYKLOS DALIS
Ši vidurinė prietaiso dalis skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji specialiais spaustukais 
pritvirtinta prie variklio dalies. Po talpyklos dalimi yra šampūno talpykla, kurioje laikomas 
šampūnas ir švarus vanduo.

B1. Talpykla
B2. Pagrindinė vandens filtro dalis   
B3. Kempinė vandens filtrui  
B4. Vandens filtro vamzdelis 
B5. Izoliacinis sluoksnis
B6. Spaustuvai
B7. Užrakinamos movos
B8. Oro įsiurbimo anga

C. ŠAMPŪNO TALPYKLOS DALIS
Kai naudojamas siurblys (pompa), šampūnas ir vanduo išpumpuojamas iš talpyklos. Iš bakelio 
vanduo keliauja pro vandens vamzdelį ir yra išpurškiamas. Šampūno talpykla yra tarp talpyklos ir 
ratukų dalies
C1. Šampūno talpykla
C2. Trumpa šampūno žarna
C3. Šampūno žarnos jungties jungiklis
C4. Vandens lygio indikatorius 



.
D. RATUKŲ DALIS
D1. Ratukų važiuoklė
D2. Ratukas
D3. Ratukų užraktas
E ŽARNOS DALIS
E1.  žarna
E2. žarnos antgalis
E3  žiedas
E4. žarnos fiksatorius
E5 vamzdis
E6 vamzdžio ilgio reguliatorius
E7. antgalis
J. PLOVIMO ŽARNOS DALIS
Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle, šampūno žarnos dalimi 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, bei mygtukas vandeniui ir šampūnui purkšti. 
J1. Įsiurbimo žarnos fiksavimo dalis 
J3. Šampūno žarna  
J5. Įsiurbimo žarna
J7. Šampūno išpurškimo paleidimo mygtukas
J8. Šampūno išpurškimo mygtuko fiksatorius
J9. Įsiurbimo slegio reguliatorius.
J10.Vamzdžio fiksatorius
J11 Plovimo vamzdziai 

F. ŠAMPŪNO ANTGALIS
Jis naudojamas skysčių nuo kilimų ir grindų susiurbimui. Per šį priedą purškiamas vanduo ir 
šampūnas. Jei naudojamas grindims, jis sujungiamas su grindų adapterio priedu.

F1. Šampūno antgalis
F2. Grindų adapteris (guminis antgalis)
F3. mažas šampūno antgalis

Šis antgalis itin tinka šampūnu plauti baldus, užuolaidas ir skysčių susiurbimui siaurose angose.

H. PRIEDŲ DALIS
Skirtingiems valymo tikslams pateikti įvairūs priedai.

H1. Priedų laikiklis
H2. Antgalis siauriems plyšiams valyti
H3. Apvalus antgalis
H4. Antgalis apmušalams, kilimams ir užuolaidoms
H5. Antgalis
H6. Kvapai
H7. Šampūnas

Turbo šepetys
Šis šepetys turi nuimamą šepečio dalį, kuri palengvina priėjimą prie šepečio, ir jungiklį, kuris 
leidžia siurbti grindis jų nebraižydamas, o kartu gali siurbti ir kilimus. Reguliariai valykite šį 
antgalį, nuimkite plaukus ir kitus nešvarumus.



III. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:                                  230 V, 50 Hz
Galingumas:                          2400 W (maksimalus)
Elektros izoliacijos klasė:      II
Apsaugos laipsnis:                 IPX4
Laido ilgis:                            6 m
Svoris:                                   11,5 kg / 7 kg

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

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

• Atsargiai traukdami nuimkite šampūno žarną (tarp šampūno talpyklos ir galinės variklio 
dalies).

• Suimdami už rankenos, pakelkite variklio dalį. Iš talpyklos išimkite priedus.
• Išpakuodami prietaiso dalis, patikrinkite, ar komplektas pilnas ir nepažeistas.
• Išsaugokite priedus.
• Patikrinkite, ar putų filtras pritvirtintas ant plūdės dalies.
• Ant prietaiso uždėkite variklio dalį ir užšaukite spaustuvus.
• Kad prijungtumėte žarną, įkiškite ją į žarnos jungiklį.

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.
• Pakelkite variklio dalį. 

• Nuimkite pagrindinę vandens filtro dalį ir talpyklą pripildykite švaraus vandens apie 2 
litrus (linija ant vandens filtro vamzdžio B4) . Į vietą įdėkite pagrindinę filtro dalį.  
Visada uždėkite akles 20 pav.

• Variklio dalį uždėkite atgal ant prietaiso ir užspauskite spaustuvus.
• Pritvirtinkite atliekamiems valymo darbams tinkamiausius priedus – junkite juos prie 

įsiurbimo vamzdžio ar žarnos.
• Iš prietaiso išimkite kištuką ir jį įkiškite į sieninį elektros lizdą. Paspauskite įjungimo / 

išjungimo mygtuką (A2) ir įjungsite prietaisą.
• DĖMESIO:  nenaudodami plovimo funkcijos nenaudokite siurblio (pompos).
• Naudojantis visada stebėti  vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį 

vandens talpoje Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. Vandens lygiui pakilus iki 
vandens filtro vamzdžio viršaus siurblį nedelsiant išjunkite.  Pažymėta 
paveikslėlyje MAX . Išvalykite.

• Naudojantis siurbliu stebėti ar neužputojo vanduo. Kai kurie kilimai yra 
impregnuoti atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant putoja ir taip gali sugadinti
siurblį.

• Nenaudokite jokių kitų chemikalų (šampūno, dušo žėlė ir pan. ) į vandenį ,o 
naudokite tik tam skirtus kvapus siurbliams.



PAV. 2

•

ŠLAPIAS VALYMAS / VALYMAS SU ŠAMP ŪNU
• Nuo talpyklos nuimkite variklio dalį.
• Patikrinkite, ar putų filtras įstatytas savo vietoje (Pav. 5).
• Nuimkite vandens filtro vamzdelį. Jis gali sukelti didelį putojimą.
• Įdėkite pagrindinę vandens filtro dalį (Pav. 12).
• NIEKADA NEPILDYKITE TALPYKLOS ŠVARIU VANDENIU, KAI RUOŠIATE 

PRIETAISĄ VALYMUI SU ŠAMP ŪNU.

PRIETAISO PARUOŠIMAS VALYMUI SU ŠAMP ŪNU
• Į šampūno talpyklą pripilkite švaraus vandens (naudokitės C4 vandens lygio indikatoriumi) ir 

šampūno (kiekis nurodytas ant šampūno buteliuko). Šampūno talpyklą uždėkite ant ratukų 
dalies (Pav. 15).

• Talpyklą uždėkite ant šampūno talpyklos, o variklio dalį – ant talpyklos. Užšaukite spaustuvus 
(Pav. 4).

• Trumpą šampūno žarną (C3) įkiškite į šampūno talpyklą (Pav. 16) ir į jungtį galinėje variklio 
dalyje (Pav. 17).

• Ilgą šampūno žarną prijunkite prie šampūno gaiduko. Kita šampūno žarnos dalis bus sujungta 
su jungtimi (A3) ant variklio dalies.

• Šampūno gaiduką pritvirtinkite prie rankenėlės ant įsiurbimo žarnos.
• Ilgą šampūno žarną prijunkite prie įsiurbimo žarnos ir įsiurbimo vamzdelių – naudokitės 

tvirtinančiais spaustukais.
• Šampūno antgalį (F1) prijunkite prie įsiurbimo vamzdelių arba tiesiai ant rankenėlės. Mažas 

šlapiai valantis antgalis gali būti prijungiamas tik prie rankenėlės. Šampūnu plauti kilimus 
naudokite antgalį, o šampūnu plauti kėdes, sofas, užuolaidas ir pan. naudokite mažą šlapiai 
valantį antgalį, kurį tvirtinkite tiesiai prie rankenėlės.

• Kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą.
• Paspauskite siurblio (pompos) jungiklį ir siurbliu naudokitės norėdami užpurkšti vandens ir 

šampūno mišinį ant valomo paviršiaus.
• Siurblys iš šampūno talpyklos paima šampūną ir vandenį, kurie išpurškiami per antgalį. 

Šampūnas prasiskverbia į audinį ir išskaido net labiausiai priskretusį purvą. Palaukite bent tris 
minutes, kol šampūnas prasiskverbs į audinį.

• Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką – jis aktyvuoja ištraukimo funkciją. Kai valote 
apmušalus, siurbiate purviną vandenį, purškiate šampūno ir vandens mišinį, funkcijos gali būti 
atliekamos tuo pat metu naudojant įjungimo / išjungimo mygtuką ir siurblį. Jei iš antgalio ima 
veržtis burbulai, nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištuštinkite talpyklą. Patikrinkite į vandenį 
įmaišyto šampūno kiekį. 

• Kai talpykla prisipildo nešvaraus skysčio, plūdė automatiškai sustabdo įtraukimo veiksmus ir 
variklis tampa triukšmingesnis. Tokiu atveju išjunkite prietaisą ir nedelsdami pumpuokite 
siurbliu. Taip pat ištraukite kištuką iš lizdo, iš žarnos jungties ištraukite įsiurbimo žarną (E3), 
nuimkite variklio dalį ir ištuštinkite talpyklą.

• Jei norite plauti grindis, plyteles, briketus, marmurą ir pan., grindų adapterį pritaisykite prie 
didelės šlapio valymo galvutės: įstumkite ją į vietą slinkdami iš kairės į dešinę. Tęskite sekdami
šio skyriaus instrukcijas apie skysčių purškimą ir įsiurbimą.

• Naudodami siaurų plyšių antgalį, galite sugerti vandenį iš indaplovės ar skalbimo mašinos, 
išsipylusius skysčius, atitirpusį šaldytuvo vandenį. Šį antgalį prijunkite prie rankenėlės ir 
įjunkite skysčių siurbimą.

DĖMESIO: jei savo prietaisą naudojate ne pagal aukščiau nurodytas instrukcijas, gali kilti 
per didelio putojimo ir put ų bėgimo iš Hepa filtro rizika. Jei iškiltų tokių sunkumų, išjunkite 
prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, ištuštinkite vandens bakelį, išvalykite vandens filtro 
pagrindinę dalį ir išsausinkite jį. Tuomet taip pat turėtumėte išimti Hepa filtr ą ir j į išdžiovinti.
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Išplaukite putų filtr ą, kuris yra ant plūdės dalies, ir jį gerai išdžiovinkite. Kad variklyje 
išdžiūtų putos, palaukite 1-2 valandas.

VI. VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA
• Prieš valydami prietaisą, jį būtinai turite išjungti iš elektros lizdo.
• Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite, išvalykite ir išsausinkite talpyklą.
• Po šlapio valymo visuomet pasiurbkite švarų vandenį be šampūno keletą minučių, kad 

išvalytumėte priedus, įsiurbimo vamzdelius ir žarnos dalį, ir tuomet siurbkite orą, kad 
išdžiovintumėte jas.

• Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada jame nepalikite 
vandens ir purvo.

• Prieš ištuštindami purvą ir likusį skystį, nuimkite įsiurbimo žarną ir variklio dalį: atšaukite 
tvirtinančius spaustukus.

• Putų filtr ą galima išplauti šiltu, muiluotu vandeniu arba pakišus po tekančio vandens srove. Prieš
įstatydami atgal, jį gerai išdžiovinkite. Neplaukite putų filtro indaplovėje ar karštu vandeniu.

• Išvalykite ir patikrinkite filtro vožtuvą viduje: plūdė turi lengvai judėti savo korpuse. Kad 
patikrintumėte plūdę, pakelkite variklio dalį ir jį papurtykite.

• Pakeiskite dulkių maišelį, kuomet jis yra pilnas.
• Hepa filtro švarumas turi būti periodiškai tikrinamas. Jei jis nešvarus, išvalykite. Po kurio laiko 

filtras praranda savo valomąsias savybes, tad jį reikia keisti.
Turbo šepečio valymas:
- Turbo šepečio švarumas turi būti periodiškai tikrinamas. Priklausomai nuo prietaiso 
naudojimo ir susiurbiamo purvo kiekio, purvas prikimba prie šepečio pagrindo, todėl besisukančios
jo dalys nebegali tinkamai veikti. Dėl šios priežasties periodiškai tikrinkite šepečio apatinę dalį – 
jei šepetys nesisuka laisvai, jį išvalykite.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, 
sensoriniais ar kitokiais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta žinių ir patirties juo 
naudotis, nebent jie yra prižiūrimi atsakingo asmens.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
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