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Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Prieš pradėdami naudotis prietaisu būtinai 
perskaitykite naudojimosi instrukcijas.

Pradedant naudoti siurblį gali sklisti nemalonus variklio kvapas, kuris po 
kelių siurbimų išnyks.

Pirmą kartą naudojant siurblį patariame: nuimti žarną, įjungti ir palikti 
veikiantį laisva eiga siurblį gerai vėdinamoje patalpoje 10-15min.

1.1.1.1. 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 nėra 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, kreipkitės 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.
• Vandens lygiui pakilus iki separatoriaus vamzdžio viršaus siurbį nedelsiant išjunkite.
• Niekada neįmerkite prietaiso į vandenį.
• Nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote 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 nesudrėgs dulkių filtras.
Valant užsikimšusias kriaukles, siurbiant didesnį kiekį vandens patariame išimti 
HEPA filtrą.
Nekiškite siurblio žarnos prie akių, nosies ar burnos.
Valydami laiptus būkite itin atsargūs.
Jei pastebėjote vandens nutekėjimą, iškarto išjunkite siurblį.
Naudokite tik originalius priedus ir dalis.
Taisymo ar atsarginių dalių klausimais kreipkitės į garantinio aptarnavimo centrą.

DĖMESIO: niekada nenaudokite siurblio valyti degiems ar sprogstamiems skysčiams, 
daiktams sudrėkintiems tokiais skysčiais, degiems milteliams, tepalui, alkoholiui ir daiktams 
karštesniems nei 60°C. Prietaiso taip pat nenaudokite arti degančių objektų ir nesiurbkite 
statybinių dulkių. Nelaikykite prietaiso drėgnai.

2.2.2.2. BENDRAS APIBŪDINIMAS
Pagrindinės prietaiso dalys parodytos pirmame paveikslėlyje.

1.1.1.1. PAGRINDINIS MECHANIZMAS
Šiai grupei priklauso variklis, pompa, jungiklis ir kitos dalys. Viršutinei šios grupės daliai 
priklauso hepa filtras, kuris nusodina dulkes iš išpučiamo oro. Jei išimsite putų filtrą,  
pamatysite didelę plastikinę plūdę. Kai prisipildo siurblio talpa, ši plastikinė plūdė pakyla ir 
išjungia siurblį, kad įspėtų jus, jog talpą reikia ištuštinti.
A1- Įjungimo/išjungimo mygtukas
A2- Hepa filtro korpusas
A3- Hepa filtras
A4- Hepa filtro korpuso dangtelis
A5- Dulkių lygio indikatorius
A6- Plūdės grupė
A7- Putų filtras
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2.2.2.2. TALPOS GRUPĖ
Talpos grupė yra vidurinėje prietaiso dalyje, ji skirta surinkti dulkes ir nešvarų vandenį. Ši 
grupė prispausta variklio su spaustukais.
B1- Talpa
B2- Vandens filtras 
B3- Vandens filtro kempinė
B4- Vandens filtro vamzdis
B5- Spaustuvas
B6- Siurbimo anga
B7- Ratukai
B8- Tarpinė

3.3.3.3. ŽARNOS GRUPĖ
Šiai grupei priklauso siurbimo žarna su rankena bei siurbimo vamzdžiai. Siurbimo žarna yra 
pritvirtinama prie siurbimo angos. Siurbimo vamzdžiai esant reikalui tvirtinami prie rankenos. 
Ant rankenos yra jungiklis reguliuojantis siurbimo galingumą. Siurbimo žarną galite pritvirtinti 
prie prietaiso rankenėlė pagalba.
C1- Siurbimo žarna
C2- Rankena
C3- Jungiamosios dalys
C4- Mechaninis siurbimo galingumo reguliatorius
C5- Metalinis teleskopinis siurbimo vamzdis 
C6- Rankenėlė
C7- Siurbimo antgalis

4.4.4.4. PRIEDŲ GRUPĖ
Skirtingi priedai skirti skirtingiems valymo darbams
D1- Priedų laikiklis
D2- Antgalis siauriems plyšiams
D3- Apvalus antgalis
D4- Mažas antgalis

3.3.3.3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa 220-230 V, 50-60 Hz
Galingumas 2400W
Elektros izoliacinė klasė II
Maitinimo kabelio ilgis 6 m
Apsaugos laipsnis IPX4
4.4.4.4. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI
Dėmesio – Neįjunkite prietaiso į maitinimo šaltinį, kol jis nėra pilnai paruoštas 
darbui.
Pakelkite pagrindinį mechanizmą už rankenos, išimkite iš talpos priedus.
Išpakuodami prietaisą patikrinkite, ar yra visos detalės.
Įsitikinkite jog putų filtras įdėtas į plūdės korpusą.
Pritvirtinkite ratukus.
Įstatykite vandens filtro vamzdį.
Įstatykite vandens filtro kempines.
Uždėkite atgal pagrindinį mechanizmą ir užfiksuokite jį.
Prijunkite siurbimo žarną.
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5.5.5.5. 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.
• Pakelkite pagrindinį mechanizmą.
• Nuimkite vandens filtrą ir įpilkite vandens į talpą (.2.5 Litrus.). Įdėkite vandens filtrą.
• Uždėkite pagrindinį mechanizmą atgal ir užfiksuokite.
• Prisitvirtinkite reikalingus antgalius.
• Efektyviam valymui galite naudoti šiuos antgalius:
� Antgalis (C7), skirtas valyti kilimams, grindims bei kietiems paviršiams.
� Antgalis siauriems plyšiams (D2), skirtas valyti kampams bei sunkiai prieinamoms vietoms. 
� Siurbimo žarna (C5) skirta siurbti žemėms, drožlėms, trupiniams, pūkams ir t.t.
� Mažas antgalis (D4) ir siurbimo vamzdis skirti siurbti dulkėms nuo lentynų, knygų, šviestuvų,

rėmų, užuolaidų, audinių, elektroninių prietaisų.
• Įjunkite maitinimo kabelį į maitinimo šaltinį. Paspauskite prietaiso įjungimo mygtuką (A1).

• Naudojantis visada stebėti  vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį 
vandens talpoje Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. Vandens lygiui pakilus iki 
separatoriaus vamzdžio viršaus siurblį nedelsiant išjunkite.  Pažymėta 
paveikslėlyje MAX. (2 psl.)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.

DĖMESIO: sausam valymui galite naudoti popierinį dulkių maišelį(įsigyjamas atskirai). 
Norėdami naudoti popierinį dulkių maišelį, nuimkite vandens filtro vamzdį ir įstatykite popierinį 
maišelį.

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 (A4) tada 
įjunkite prietaisą. 

6.6.6.6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prieš valydami prietaisą būtinai išjunkite jį iš maitinimo šaltinio. 
Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir išdžiovinkite vandens talpą ir kempininius filtrus pav.
(B3;A7)
• Niekada nepalikite vandens ir purvo prietaise, jis taip jums tarnaus ilgiau ir užtikrinsite 

higieną.
• Prieš ištuštinant talpą, nuimkite žarną ir pagrindinį mechanizmą atfiksuodami laikiklius.
• Putų filtrą gali išplauti šiltu vandeniu. Prieš įstatydami atgal, gerai išdžiovinkite. Neplaukite 

putų filtro skalbimo mašinoje ar karštu vandeniu.
Hepa filtrą reikia valyti periodiškai. Išvalykite filtrą. Šis filtras laikui bėgant susidėvi, todėl jį 

laikas nuo laiko reikia pakeisti nauju.
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