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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
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• Naudojant siaurą antgalį, galite susiurbti vandenį iš indaplov÷s ar skalbimo mašinos,
išsiliejusius skysčius, vandenį iš atitirpdomų šaldytuvų ir šaldymo kamerų. Užd÷kite
siaurą antgalį ant rankenos ir įjunkite siurbimą.

ĮSPöJIMAS: Jei nenaudosite prietaiso taip, kaip aprašyta aukščiau pateiktoje 
instrukcijoje – galimas perteklinių putų susidarymas ir jos gali būti išleistos per Hepa 
filtr ą! Jei taip atsitiktų, būtina išjungti prietaisą iš įtampos lizdo, išpilti vandenį iš 
talpyklos, išvalyti vandens filtro korpusą ir j į išdžiovinti. Taipogi, būtina išimti Hepa 
filtr ą ir j į išdžiovinti. Išplaukite putų filtr ą, esantį plūd÷s grup÷je ir gerai j į 
išdžiovinkite. Palaukite 1 ar 2 valandas, kol išdžiūs variklio vidus. 

VI. VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA
• Prieš pradedant valymo procedūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite laidą iš įtampos

lizdo.
• Po naudojimo visuomet ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.
• Po dr÷gno valymo, visuomet kelias minutes siurbkite švarų vandenį be šampūno.

Taip išsivalys priedai, siurbimo vamzdžiai ir siurbimo žarnos grup÷. Po to siurbkite
orą, kad viską išdžiovintum÷te.

• Puikios higienos užtikrinimui ir prietaiso tarnavimo laiko prailginimui, nepalikite
talpyklos purvinos ir šlapios.

• Prieš išpilant purviną skystį, nuimkite siurbimo žarną nuo siurbimo žarnos grup÷s,
nukelkite variklio skyrių, prieš tai atlaisvinus sąvaržas (gnybtus).

• Putų filtr ą valykite šiltu, muilinu vandeniu, po to išskalaukite po tekančiu vandeniu.
Kruopščiai jį išdžiovinkite prieš įstatant į vietą. Neplaukite putų filtro indaplov÷se ir
karštu vandeniu.

• Nuplaukite ir patikrinkite plūdę, kad ji laisvai jud÷tų korpuse. Plūd÷s patikrinimui
nukelkite variklio skyrių ir gerai supurtykite.

• Pakeiskite dulkių maišelį, jam užsipildžius.
• Periodiškai tikrinkite Hepa filtro švarumą. Jei jis užterštas – išvalykite. Laikui

b÷gant šis filtras praranda savo savybes, tod÷l j į būtina pakeisti nauju.

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. 

-11-

A
Text Box

A
Stamp

A
Stamp

A
Arrow

A
Text Box
MAX



DRöGNAS VALYMAS (PLOVIMAS) 
• Nuimkite nuo talpyklos variklio skyrių.
• Patikrinkite, kad būtų įstatytas putų filtras (pav. 5).
• Nuimkite vandens filtro vamzdį. Tai gali sukelti burbuliavimą.
• Įd÷kite vandens filtro korpusą (pav. 12).
• Pritvirtinkite guminius antgaliukus kaip parodyta (pav. 20).

KOL RUOŠIATE PRIETAIS Ą DRöGNAM VALYMUI, NIEKUOMET 
NEUŽPILDYKITE TALPYKLOS ŠVARIU VANDENIU. 
• Į plovimo talpą įpilkite švaraus vandens (vadovaukit÷s vandens lygio žyma C4) ir

šampūno (dozavimas nurodytas ant šampūno buteliuko). Įstatykite plovimo talpą į
ratų grupę (pav. 15).

• Užd÷kite talpyklą ant plovimo talpos, o variklio skyrių ant talpyklos. Užfiksuokite
gnybtais (pav. 4).

• Prijunkite trumpą plovimo žarną (C3) prie plovimo talpos (pav. 16) ir prie
sujung÷jo, esančio galin÷je variklio skyriaus pus÷je. (pav. 17).

• Prijunkite ilgą plovimo žarną prie šampūno išleidimo spragtuko (mygtuko). Kita
plovimo žarnos dalis turi būti sujungta su sujung÷ju (A3) ant variklio skyriaus.

• Pritvirtinkite šampūno išpurškimo spragtuką prie siurbimo vamzdžio rankenos.
• Sąvaržomis pritvirtinkite ilgą plovimo žarną prie siurbimo žarnos ir siurbimo

vamzdžių.
• Prijunkite plovimo antgalį (F1) prie siurbimo vamzdžių ar tiesiogiai prie rankenos.

Mažas antgalis (G1) tvirtinamas tik tiesiogiai prie rankenos. Plaunant kilimus,
paklotus ir grindis naudokite antgalį (F1); plaunant fotelius, sofas, užuolaidas,
mašinos apmušalus ir pan. naudokite mažą antgalį (G1) pritvirtintą tiesiai prie
rankenos.

• Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą.
• Nuspauskite pompos jungiklį, įsijungs pompa, vandens ir šampūno mišinys bus

paruoštas išpurškimui ant paviršiaus.
• Šampūnas ir vanduo išpurškiamas iš plovimo talpos pompos pagalba bei purškiamas

per antgalį ant valomo paviršiaus. Šampūnas įsiskverbia į medžiagų pluoštus,
tolygiai išsiskaido ir valo purvą. Palaukite 3 minutes, kad šampūnas pilnai įsigertų į
paviršių.

• Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kuris įjungs ištraukimo funkciją ir
pompai išsijungus, perbraukite antgaliu per paviršių. Baldų apmušalų valymui,
nešvaraus vandens siurbimui, purškiant šampūno ir vandens mišinį, funkcijos gali
būti naudojamos tuo pat metu. Jei per antgalį pradeda eiti burbulai, nedelsiant
išjunkite prietaisą ir ištuštinkite talpyklą, patikrinkite sumaišyto su vandeniu
šampūno kiekį.

• Talpyklai užsipildžius purvinu skysčiu, plūd÷ automatiškai blokuoja siurbimą, o
variklis pradeda dirbti garsiau. Taip atsitikus, NEDELSIANT išjunkite siurblį ir
pompą, ištraukite laidą iš įtampos lizdo, ištraukite siurbimo žarną (E3) iš žarnos
sujung÷jo, nuimkite variklio skyrių ir ištuštinkite talpyklą.

• Valant kietas grindis, tokias kaip plytel÷s, plytos, marmuras ir pan., ant didžiojo
plovimo antgalio užd÷kite priedą kietoms grindims, įstatant jį į vietą iš šono,
stumiant iš kair÷s į dešinę. Naudokite taip, kaip aprašyta aukščiau šiame skyrelyje,
purškiant ir įsiurbiant skysčius.
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III. TECHNIN öS CHARAKTERISTIKOS
Įtampa 
Galia 
Elektrin÷ izoliacijos klas÷ 
Apsaugos lygis 
Talpykla 
Laido ilgis 
Svoris 

: 220-230 V, 50-60 Hz 
: 2400 W Max 
: II 
: IPX4 
: 10 litrų 
: 6 m 
: 11,5 kg / 7 kg 

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
• DöMESIO – Neįjunkite prietaiso laido į įtampos lizdą, kol prietaisas n÷ra pilnai

paruoštas darbui.
• Atjunkite plovimo žarną nuo plovimo talpos ir galin÷s variklio skyriaus dalies

atsargiai traukdami.
• Už rankenos pakelkite variklio skyrių ir išimkite iš talpyklos visus priedus.
• Išpakuojant prietaisą patikrinkite, ar yra visos detal÷s ir ar jos n÷ra pažeistos.
• Saugokite priedus naudojimui ateityje.
• Įsitikinkite, jog putų filtras būtų įd÷tas į plūd÷s korpusą.
• Užd÷kite variklio skyrių atgal ant prietaiso ir užfiksuokite gnybtais (sąvaržomis).
• Prijunkite žarną, įkišant ją į žarnos sujung÷ją.

V. PRIETAISO NAUDOJIMAS

SAUSAS VALYMAS 
• Įsitikinkite, jog prietaisas išjungtas iš įtampos lizdo.
• Patikrinkite, kad talpykla, vamzdžiai ir žarnos grup÷ būtų sausi ir švarūs.
• Atfiksuokite gnybtus (sąvaržas) ir nuimkite variklio skyrių.
• Nenaudokite prietaiso be putų filtro.
• Nuimkite vandens filtro korpusą ir užpildykite talpyklą švariu vandeniu (maks. 2

litrus). Užd÷kite vandens filtro korpusą.
• Užd÷kite variklio skyrių atgal ant prietaiso ir užfiksuokite gnybtais (sąvaržomis).
• Parinkite tinkamą priedą valymui ir užd÷kite jį ant siurbimo vamzdžio ar tiesiai prie

rankenos.
• Efektyviam valymui naudokite šiuos priedus:

- Antgalis (H5) skirtas valyti kilimams, paklotams bei kietoms grindims.
- Siauras antgalis (H2) skirtas valyti siauriems kampams bei sunkiai

pasiekiamoms vietoms.
- Siurbimo vamzdis (E9) be kitų priedų skirtas siurbti žem÷ms, drožl÷ms,

trupiniams, pūkams.
- Apmušalų antgalis (H4) ir siurbimo vamzdis skirti siurbti dulk÷ms nuo lentynų,

knygų, šviestuvų, r÷mų, papuošalų, užuolaidų, audinių, elektroninių prietaisų,
paviršių.

• Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą. Paspauskite prietaiso įjungimo/išjungimo
mygtuką (A2), kad įjungtum÷te/išjungtum÷te prietaisą.

DöMESIO: Sausam valymui nenaudokite (neįjunkite) pompos. 
-9-
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C3 – Plovimo žarnos sujungimo adapteris 
C4 – Vandens lygio žyma 

D. RATŲ GRUPö
D1 – Ratų važiuokl÷
D2 – Ratai 
D3 – Fiksuojantis spaustukas 

E. SIURBIMO ŽARNOS GRUPö
Šiai grupei priklauso siurbimo žarna su rankena, plovimo žarnos grup÷ ir siurbimo
vamzdžiai. Siurbimo žarna yra prijungiama prie talpyklos grup÷s, įkišant siurbimo žarną į
įsiurbimo angą. Siurbimo vamzdžiai, esant būtinybei prijungiami prie rankenos. Rankenoje
yra mechaninis siurbimo galios reguliatorius ir specialus spragtukas, vandens ir šampūno
išpurškimui. Žarnos grup÷ gali būti tvirtinama prie variklio skyriaus, kabliuko pagalba.

E1 – Siurbimo žarnos fiksuojamoji dalis 
E2 – Plovimo žarnos fiksuojamoji dalis 
E3 – Plovimo žarna 
E4 – Spaustukai 
E5 – Siurbimo žarna 
E6 – Spragtukas (mygtukas) šampūno išpurškimui 
E7 – Siurbimo galios reguliatorius 
E8 – Rankena 
E9 – Siurbimo vamzdis 
E10 – Vamzdžio kabliukas 

F. PLOVIMO ANTGALIS
Jis naudojamas skysčių įsiurbimui nuo kilimų, paklotų, grindų. Vanduo ir šampūnas
purškiamas per šį priedą. Valant grindis, naudokite kartu su priedu kietoms grindims.

F1 – Plovimo antgalis 
F2 – Priedas kietoms grindims 

G. MAŽAS ANTGALIS
Antgalis skirtas valyti baldus, užuolaidas ir įsiurbti skysčius nuo siaurų paviršių.

H. PRIEDŲ GRUPö
Joje yra įvairūs priedai skirtingiems valymo tikslams.

H1 – Priedų laikiklis 
H2 – Siauras antgalis 
H3 – Apvalus antgalis 
H4 – Antgalis apmušalams 
H5 – Antgalis 
H6 – Kvepalai 
H7 – Šampūnas 

       H8 – Priedas panaikinantis vandens putojima   
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D÷kojame išsirinkus mūsų produktą. 

Ši naudojimo instrukcija paruošta Jums, kad sužinotum÷te visas prietaiso galimybes ir jas 
pilnai išnaudotum÷te. 
PRIEŠ PRADöDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ĮDöMIAI PERSKAITYKITE ŠIAS 
INSTRUKCIJAS. IŠSAUGOKITE JAS ATEI ČIAI. 

TURINYS 
I. SVARBŪS SAUGUMO IR NAUDOJIMO NURODYMAI
II. BENDRAS APRAŠYMAS
III. TECHNINöS CHARAKTERISTIKOS
IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
V. PRIETAISO NAUDOJIMAS
VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

I. SVARBŪS SAUGUMO IR NAUDOJIMO NURODYMAI
• Prieš įjungiant prietaisą į įtampos lizdą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant

prietaiso (specialioje plokštel÷je, esančia po ratų grupe) atitinka įtampą Jūsų lizde.
• Junkite prietaisą tik į tokį įtampos lizdą, kuris prijungtas per 10 amperų saugiklį.
• Neįjunkite prietaiso laido į įtampos lizdą, kol prietaisas n÷ra pilnai paruoštas darbui.
• Nesinaudojant prietaisu, visuomet išjunkite jo laidą iš įtampos lizdo.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas, ar pasteb÷jus kokį nors defektą, taip

pat jei prietaisas buvo numestas, ar pažeista bet kokia jo dalis. Kreipkit÷s į
autorizuotą priežiūros centrą, kuriame prietaisas bus patikrintas ir sutaisytas.

• Netraukite prietaiso per įtampos laidą, nes taip galite jį pažeisti.
• Saugokite prietaisą ir valymo skystį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Nenaudokite prietaiso be putų filtro.
• Neįmerkite į vandenį prietaiso variklio skyriaus.
• Nepurkškite šampūno ant įtampos laido, lizdo ar elektrinių dalių.
• Nebenaudokite prietaiso pasteb÷jus bet kokį jo gedimą.
• Pasinaudojus prietaisu, visuomet jį išjunkite ir ištraukite laidą iš įtampos lizdo.
• Po dr÷gno valymo, visuomet išvalykite, išplaukite ir išdžiovinkite vandens talpyklą.

Kelioms minut÷ms įjunkite prietaisą, kad įsiurbin÷tų sausą orą. Taip išdžiovinsite
siurbimo vamzdžius ir žarną, bei apsaugosite juos nuo nepageidaujamo kvapo.

• Nenukreipkite veikiančio prietaiso siurbimo žarnos į akis ar ausis, taipogi nekiškite
jos į burną.

• Būkite ypatingai atidūs valydami laiptus.
• Pasteb÷jus skysčių prasisunkimą, nedelsiant išjunkite prietaisą.
• Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis. Taip užtikrinsite puikų prietaiso

darbą ir garantinių sąlygų vykdymą.
• D÷l prietaiso taisymo ar atsarginių dalių, kreipkit÷s į autorizuotą priežiūros centrą.
• Neįjunkite pompos, kai plovimo talpa tuščia arba tuomet, kai nereikia purkšti

vandens ar šampūno. Pompai dirbant be vandens, jis įkais ir kontroliuojanti dalis ją
išjungs. Pompa neveiks 30 minučių, kol atv÷s.

• Visuomet naudokite tik gamintojo rekomenduojamą šampūną.
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• Prieš valydami įsitikinkite, kad visi paviršiai ir audiniai yra tinkami valyti šampūnu.
Prieš valydami delikačius, rankų darbo kilimus, pradžioje išbandykite mažame jų
plote ir sulaukite rezultato...

DöMESIO: Nenaudokite prietaiso siurbti degiems ar sprogstamiems skysčiams, 
daiktams sudr÷kintiems tokiais skysčiais, degiems milteliams, 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. 

II. BENDRAS APRAŠYMAS
Pagrindin÷s prietaiso dalys parodytos 1-ame paveiksl÷lyje.

A. VARIKLIO SKYRIUS
Šiame skyriuje yra variklis, pompa, jungiklis ir kitos valdymo dalys. Šios grup÷s viršuje
yra HEPA FILTRAS, kuris filtruoja dulkes ir kitas pučiamo oro daleles. Nu÷mus putų
filtr ą, pamatysite didelę plastikinę plūdę. Talpyklai užsipildžius, plūd÷ pakyla ir išjungia
prietaisą, taip persp÷dama, kad talpyklą reikia ištuštinti.

A1 – Pompos jungiklis 
A2 – Įjungimo/Išjungimo jungiklis 
A3 – Plovimo žarnos jungtis 
A4 – Hepa filtro korpusas 
A5 – Hepa filtras 
A6 – Hepa filtro korpuso dangtelis 
A7 – Plūd÷s grup÷ 
A8 – Putų filtras 

B. TALPYKLOS GRUP ö
Talpyklos grup÷ yra vidurin÷ dulkių siurblio dalis, kaupianti dulkes ir purviną vandenį. Ši
grup÷ yra sujungta su variklio skyriumi naudojant gnybtinį užraktą. Plovimo talpa,
kuriame yra šampūnas ir švarus vanduo, patalpinta po talpyklos grupe.

B1 – Talpykla 
B2 – Vandens filtro korpusas 
B3 – Kempin÷ vandens filtrui 
B4 – Vandens filtro vamzdis 
B5 – Juoda tarpin÷ 
B6 – Gnybtai (sąvaržos) 
B7 – Fiksavimo lizdas 
B8 – Įsiurbimo anga 

C. PLOVIMO TALPOS GRUP ö
Plovimo talpoje yra šampūnas ir švarus vanduo.
Kai pompa veikia, šampūnas ir vanduo yra išpumpuojami iš plovimo talpos. Vanduo iš
talpos išpurškiamas per vandens vamzdį. Plovimo talpa randasi tarp talpyklos ir ratų
grup÷s.

C1 – Plovimo talpa 
C2 – Trumpa plovimo žarna 
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