
DULKIŲ SIURBLYS ARNICA

PIKA
NAUDOTOJO VADOVAS

Dulkių siurblio naudotojo vadovas
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. 

Perskaitę naudotojo vadove pateiktas  instrukcijas,  sužinosite,

kaip naudo  šį dulkių siurblį, kad visuomet gautumėte puikius

rezultatus.  PRIEŠ  PRADĖDAMI  NAUDOTI  PRIETAISĄ,  ATIDŽIAI

PERSKAITYKITE  NAUDOJIMO  INSTRUKCIJAS.  IŠSAUGOKITE

NAUDOTOJO  VADOVĄ,  KAD  GALĖTUMĖTE  VĖLIAU

PASIKONSULTUOTI.

I. SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 A džiai perskaitykite šį naudotojo vadovą.

 Jaunesni  nei  8  metų  vaikai,  fiziškai  ir  psichiškai  neįgalūs  ar  sutrikusių  ju minių  gebėjimų  asmenys,  kuriems  trūksta

reikiamų žinių ir pa r es naudojant panašius prietaisus, šiuo prietaisu naudo s gali k nkamai apmoky  ir prižiūrimi už

jų saugumą atsakingo žmogaus.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsi kinkite, kad e ketėje nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su

Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Junkite prietaisą k į rozetes, kuriose įrengtas bent 10 A saugiklis.

 Niekada, norėdami ištrauk  prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar prietaiso.

 Nespauskite ir nelenkite prietaiso mai nimo laido. Nelaikykite jo greta aštrių kampų ir daiktų.

 Nestatykite prietaiso ant laido, nes galite pakenk  jo izoliaciniam sluoksniui.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas. Kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą. Nebandykite taisy

laido patys, nes, savarankiškai taisydami prietaisą, rizikuojate savo sveikata.

 Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Laikykite jį vaikams ir neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.

 Nenaudokite sugedusio prietaiso.

 Rūgštys, acetonas ir rpikliai gali pakenk  prietaisui ir ska n  jo detalių rūdijimą.

 Niekada nenukreipkite prietaiso žarnelės ar vamzdelio kitų žmonių ar gyvūnų link.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir nepilkite ant prietaiso vandens.

 Nenaudokite prietaiso skysčiams susiurb  ar drėgniems paviršiams valy .

 Naudokite k originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis.

 Norėdami įsigy  atsarginių dalių ar prietaisą taisy , kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

 Nenaudokite prietaiso nešvarumams nuo žmonių ir gyvūnų siurb .

 Nenaudokite prietaiso, nkamai neįdėję į jį filtro.

 Būkite labai atsargūs, kai valote laiptus.

 Jeigu naudojate ilgintuvą, įsi kinkite, kad jis yra nepažeistas ir neapgadintas.

 Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose. Nenaudokite jo pagal komercinę paskir .

 Nenaudokite siurblio be įdėto filtro.

DĖMESIO:  nenaudokite  prietaiso  degiems  ar  sprogiems  rpikliams,  daiktams,  išmirky ems  tokiuose  rpikliuose,  sprogiems

milteliams,  skysčiams, tokiems kaip benzinas, aliejus,  spiritas,  skiedikliai  ir  pan.,  ir  aukštesnės nei 60°C temperatūros daiktams

siurb , nes prietaisas gali užsideg  ar susprog . 

II. PRIETAISO DALYS
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Paveikslėliuose  pavaizduotos  pagrindinės

prietaiso dalys.

A. Korpusas

Šią  dalį  sudaro  variklis,  viršu nis  korpuso

dangtelis,  ON/OFF  mygtukas,  laidas,  laido

suvyniojimo  mygtukas,  dulkių  maišelis  ir

funkciniai mygtukai.

A1. Pagrindinis korpusas

A2. Pernešimo rankenėlė

A3. ON/OFF mygtukas

A4. Laido  suvyniojimo  mygtukas  (kai

kurie modeliai)

A5. Įsiurbimo  galingumo  reguliatorius

(kai kurie modeliai)

A6. Dulkių talpykla

A7. Dulkių talpyklos dangtelis

A8. Dulkių talpyklos rankenėlė

A9. Dulkių talpyklos išėmimo mygtukas

A10. Įsiurbimo prievadas

A11. Ratukai 

A12. Horizontalaus stovėjimo lizdas

A13. Išpučiamo oro filtras 

A14. Kempininis filtras

A15. Filtro dangtelis

A16. Filtro dangtelio užraktas

A17. Apsauginis variklio filtras

A18. Laidas su kištuku

B. Žarnelė ir vamzdelis

Šią  dalį  sudaro  lanks  įsiurbimo  žarnelė  su

rankenėle ir sustumiamu vamzdeliu.

B1. Lanks  žarnelė

B2. Sustumiamas įsiurbimo vamzdelis 

B3. Žarnelės ir korpuso jung s

B4. Ergonomiška rankenėlė

C. Priedai

Prietaiso priedai atlieka įvairias funkcijas.

C1. Priedų laikiklis

C2. Galvutė tarpeliams ir plyšiams

C3. Apvalus šepetys

C4. Sofų šepetys

C5. Turbo šepetys (kai kuriuose modeliai)

C6. Pagrindinis šepetys su perjungimo mygtuku

TURBO SIURBIMO ŠEPETYS

Šis šepetys turi nuimamą dangtelį, kuris leidžia pasiek  vidinį šepečio strypelį, ir mygtuką, leidžian  siurb  kilimus ir pa esalus bei

kieto paviršiaus grindis, jų nesubraižant.

TERRA prietaiso modelis parduodamas be TURBO šepečio.

III. TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis PIKA
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Įtampa 230 V (kintamoji srovė), 50 Hz

Galia 750 W  (maksimali)

Išeinan  galia 240 W

Laido ilgis 5 m

Energijos klasė A

IV. SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS NAUDOTI

 Atverkite dulkių talpyklą (A6). Paspauskite dulkių talpyklos nuėmimo mygtuką (A9) ir pakelkite talpyklą į viršų.

 Įsi kinkite, kad įstatytas apsauginis variklio filtro padėklas. Jei ne, įstatykite jį.

 Įstatykite lanksčią žarnelę (B4) į siurbimo angą (A10).

 Įstatykite sustumiamą vamzdelį (B2) ir reikiamą priedą į lanksčią žarnelę (B1) priklausomai nuo to, kokį paviršių ke nate

valy .

 Naudokite šiuos priedus pagal nurodytą paskir :

o Pagrindinis siurbimo šepetys su perjungimo mygtuku (C6) – skirtas kilimams, pa esalams, parketui, plytelėms ir

marmuriniams paviršiams siurb ;

o Galvutė  plyšiams  ir  tarpeliams  (C2)  –  skirta  dulkėms,  trupiniams  ir  pan.  siurb  siauruose  plyšeliuose

radiatoriuose, stalčiuose, kampuose ir pan.;

o Sustumiamas vamzdelis (be priedų, B2) – valy  trupiniams, plaukams ir pan.;

o Apvalus šepetys (C3) – dulkėms valy  ant užuolaidų,  lentynų, knygų spintų,  lempų, lempų gaubtų, baldų,

drabužių, elektroninių prietaisų ir pan. Jis jungiamas prie galvutės plyšiams arba prie sustumiamo vamzdelio;

o Sofų šepetys (C4) – valy  sofoms, pagalvėms, čiužiniams, kėdžių sėdynių paviršiui;

o Turbo šepetys (C5) – efektyviam kilimų ir pa esalų valymui.

 Laikydami už kištuko, ištraukite reikiamą laido ilgį. Įstatykite kištuką į rozetę.

 Įjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką.

 Reguliuodami įsiurbimo galios valdymo mygtuką (B6), nustatykite pageidaujamą įsiurbimo intensyvumą.

 Baigę naudo  prietaisą:

o Paspauskite ON/OFF mygtuką. Išjunkite prietaisą ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

o Suvyniokite  laidą,  paspausdami  laido  suvyniojimo  mygtuką  (A4).  Priklausomai  nuo  modelio,  taip  pat  galite

prilaikydami atsargiai patrauk  laidą, kad jį suvyniotumėte.

DĖMESIO: prietaiso savybės gali skir s priklasomai nuo modelio. Prietaiso laidas turėtų visuomet bū  sausas. Nevyniokite laido,

jegu jis yra sudrėkęs.

 Kai nenaudojate prietaiso, prijunkite prie jo pagrindinį šepe  ir laikykite prietaisą horizontalioje arba ver kalioje padėtyje

su vamzdeliu ir žarnele. 

 Nelaikykite prietaiso atvirame ore ir ten, kur jis galėtų užšal .
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


