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Dulkių siurbliai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudodami mūsų dulkių siurblį, netrukus suprasite, kad, įsigiję šį prietaisą, priėmėte puikų sprendimą.
„Supurgec“ dulkių siurblys – tai pasiteisinanti investicija. Gausite kur kas daugiau nei tikėjotės!

TURINYS
I. Prietaiso dalys
II. Techniniai duomenys
III. Vertikalaus lyginimo funkcija
IV. Prietaiso priežiūra
V. Saugaus prietaiso naudojimo taisyklės ir pagalbinės prietaiso funkcijos

I. PRIETAISO DALYS
Žemiau esančiame 1-ame paveikslėlyje pavaizduotos šios prietaiso dalys:

SUPURGEC PLUS SUPURGEC LUX
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A – PRIETAISO KORPUSO DETALĖS
Šią dalį sudaro siurblio variklis, kištukas, filtrai ir dulkių surinkimo maišelis.
A1 – Korpuso rankenėlė
A2 – Įjungimo/išjungimo mygtukas
A3 – Siurblio laidas ir kištukas
A4 – Dangtelis
A5 – Prietaiso fiksavimo įdubimas
A6 – Oro įsiurbimo anga
A7 – Valymo galvutės atidengimo svirtis
A8 – Mikrofiltro dangtelis

B - RANKENA
Kai valote vertikaliai, naudodami tik siurblio vamzdelį, rankena neveikia („off“) ir guli prigludusi prie prietaiso korpuso. Atidengę rankeną,
galėsite valyti vertikalioje padėtyje, jei užfiksuosite rankeną ant jos esančiu užrakinimo mechanizmu.
B1 – Rankenos antgalio užrakinimo mechanizmas
B2 – Rankenos antgalio atrakinimo mygtukas
B3 – Horizontalaus siurbimo rankena
B4 – Kablys laidui apsukti
B5 – Rankenos viršutinės dalies atrakinimo mygtukas

D — VALYMO IR SIURBIMO GALVUTĖ
Ši valymo ir siurbimo galvutė siurbia dulkes nuo paviršių, valant vertikaliai. Nesunkiai ją prijungsite prie korpuso.
Valymo ir siurbimo galvutę sudaro šios dalys:
D1 – Valymo ir siurbimo galvutės viršutinė dalis
D2 – Guminis padas
D3 – Valymo ir siurbimo galvutės apatinis dangtelis
D4 – Maži priešakiniai guminiai ratukai
D5 – Vamzdelis
D6 – Dideli ratukai

E – DULKIŲ SURINKIMO MAIŠELIS IR FILTRAS
Į šį medžiaginį maišelį surenkamos dulkės. Plastikinės maišelio detalės tvirtinamos prie korpuso ir priešakinio variklio filtro.
E1 – Priešakinio variklio filtro kempinėlė
E2 – Plastikinis filtro laikiklis
E3 – Plastikinės maišelio detalės
E4 – Medžiaginis dulkių surinkimo maišelis
E5 – Maišelio įtvirtinimo užšovas

II. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis SÜPÜRGEÇ PLUS SÜPÜRGEÇ LÜX
Įtampa 230 V ~ 50 Hz 230 V ~ 50 Hz
Galingumas Iki 1600 W Iki 1600 W
Apsaugos klasė II II
Valymo būdas Sausas Sausas
Laido ilgis 5 m 5 m
Atitinka standartus CE CE
Svoris (bendras/siurblio) 4.9 / 4.0 kg 4.9 / 4.0 kg
Tarnavimo laikas 10 metų 10 metų
III. VERTIKALAUS LYGINIMO FUNKCIJA

• Naudojamos modernios technologijos užtikrins, kad siurblio įsiurbimo funkcija veiktų nepriekaištingai. Šis siurblys kur kas
mažesnis ir lengvesnis nei kiti sausai valantys siurbliai. Lengvai reguliuosite valymo ir siurbimo galvutę. Galėsite siurbti įvairius
paviršius – tiek kilimus, tiek parketą. Naudodami specialiai šiam prietaisui sukurtą galvutę, lengvai ir greitai išvalysite namus ar
biurą. Siurblys nepaprastai kompaktiškas ir užima visai nedaug vietos – sulankstę ir vertikaliai pastatę ant valymo ir siurbimo
galvutės, galėsite siurblį laikyti beveik bet kur.

• Įjunkite siurblį, jį laikydami vertikalioje pozicijoje (žr. 2 pav.). Laido ilgis – 5 m.
• Atidenkite siurblio rankenėlę. Spustelėkite rankenos antgalio atidarymo mygtuką (B2). Užfiksuokite rankenėlę, ją pakreipdami

vertikaliai (žr. 2 ir 5 pav.) Įsitikinkite, kad suveikė rankenos antgalio užrakinimo mechanizmas – turėtumėte išgirsti
spragtelėjimą.

• Laikydami už siurblio rankenėlės, pastatykite siurblį į norimą padėtį. Trūktelėkite siurblį arčiau savęs, koja prilaikydami valymo ir



4

siurbimo galvutę (žr. 3 pav.). Siūlome kartu su rankenėle laikyti ir prietaiso laidą – siurbiant jis nepalįs po siurbimo galvute.
• Prietaisas pradės veikti, įjungimo/išjungimo mygtuku pasirinkus ON padėtį. Siurbkite judindami prietaisą pirmyn-atgal. Geriausių

rezultatų pasieksite, trūktelėdami apatinę siurblio dalį atgal.
• DĖMESIO: sumažėjus siurblio veikimo (oro įsiurbimo) galingumui, patikrinkite, ar neperpildytas dulkių maišelis. Išvalykite

maišelį ar pakeiskite jį kitu. Jei maišelis dar apytuštis, galbūt uždengtas apsauginis variklio filtras. Tokiu atveju išvalykite filtrą ir,
jei reikia, pakeiskite jį nauju. Ant korpuso esantis mikrofiltras turėtų būti atnaujinamas, maišelio turinį pakeitus 15 kartų.
Norėdami tai padaryti, pirmiausia nuimkite mikrofiltro dangtelį (A8).

• Baigę siurbti, išjunkite prietaiso variklį, įjungimo/išjungimo mygtuką nustatydami ant OFF padėties. Sulankstykite rankenėlę,
spustelėdami viršutinį rankenos atrakinimo mygtuką (B5). Išgirdę spragtelėjimą, žinosite, kad suveikė apatinis rankenos užraktas (žr.
4 pav.).

IV. PRIETAISO PRIEŽIŪRA
DULKIŲ SURINKIMO MAIŠELIO KEITIMAS
• Nuimkite prietaiso dangtelį (A4) – pirštais kilstelėkite jį aukštyn toje pusėje, kurioje yra oro įsiurbimo anga (žr. 6 pav.).
• Švelniai trūktelėkite siurblį viršun. Išimkite dulkių surinkimo maišelį, laikydami jį už plastikinių detalių (E4) (žr. 9 pav.).
• Viena ranka laikydami maišelį už plastikinės dalies, kita iš apačios ir viršaus praskirkite plastikines detales. Atsargiai atidarę dulkių

maišelio užšovą, išpilkite maišelio turinį. Jei reikia, galite maišelį perplauti šiltu vandeniu. Gerai išdžiovinkite. Tuomet, vėl uždarę
šiukšlių pylimo ertmę, įstatykite maišelį atgal. Galėsite vėl naudoti prietaisą (žr. 7 pav.).

• Ranka prilaikydami apatines ir viršutines iš plastiko pagamintas maišelio detales, įstatykite maišelį į cilindro formos detalę (žr. 8
pav.). Kur jį įstatyti, žinosite pagal plastikinius išsikišimus, atitinkančius maišelio plastikinių detalių formą. Popierinės maišelio
detalės turi likti tarp šių detalių. Jeigu maišelis netelpa, jį pasukiokite. Panašiai galite pakoreguoti ir medžiaginių maišelio detalių
padėtį.

• Įstatę maišelį į plastikinį karkasą, prilaikykite jį rankenėle (žr. 8 pav.). Toje pačioje pusėje, kur yra dulkių surinkimo maišelis,
turėtumėte matyti dar du vertikalius išsikišimus, į kuriuos maišelis nėra įstatytas. Dėdami maišelį į siurblio stovelį, užtikrinkite, kad
šie išsikišimai būtų įkišti į korpuso ertmę. Ertmėje turėtų tilpti tiek plastikinės, tiek popierinės maišelio detalės – gerai spustelėkite
maišelį. Netinkamai įstačius dulkių surinkimo maišelį, neužsidės ir neužsitvirtins dangtelis. Nebandykite dangtelio grūsti per jėgą –
verčiau dar kartą surinkite maišelį.

V. SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS IR PAGALBINĖS PRIETAISO FUNKCIJOS
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Suaugusieji ir vaikai, kurių protiniai, jutiminiai ar fiziniai gebėjimai sutrikę, bei žmonės, galintys nukentėti dėl patirties naudojant

panašius prietaisus stokos ir reikalingų žinių trūkumo, prietaisu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens ir prieš tai
tinkamai apmokyti.

• Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu ir juo nesinaudotų neprižiūrimi.
• Jeigu pažeistas prietaiso laidas, kreipkitės į gamintoją ar techninės priežiūros centrą. Nekelkite pavojaus savo sveikatai – leiskite

sugedusias siurblio dalis keisti specialistui.
• Visada ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, prieš pradėdami prietaisą taisyti ir valyti.
• Jūsų siurblys atlieka sauso valymo funkciją. Nevalykite šlapių paviršių. Nenaudokite prietaiso vandens ir skysčių įsiurbimui.

Sušlapęs dulkių surinkimo maišelis gali perplyšti – išbėgęs vanduo sudrėkins korpusą, variklį ir filtrus.
• Nenaudokite suplyšusio ar pradurto dulkių surinkimo maišelio.
• Net jei reguliariai išimate šiukšlių maišelio turinį, vis tiek reikia išplauti ir patį maišelį, kad nebūtų užsikimšusios audinio poros.

Skalbkite maišelį, jį panaudoję 2 kartus. Vėl naudokite siurblį tik maišeliui visiškai išdžiūvus.
• Jei atraminis maišelio paviršius dulkėtas ar purvinas, valykite jį drėgna šluoste.
• Korpuse, greta maišelio įstatymo vietos, yra apsauginis variklio filtras. Reguliariai patikrinkite, ar filtras švarus. Jei filtras užsikišęs,

jį išvalykite. Norėdami tai padaryti, filtrą išimkite – vertikaliai trūktelėkite jį korpuso link (žr. 9 pav.) Išimkite variklio filtro
kempinėlę, esančią plastikiniame laikiklyje, ir nuplaukite šaltu vandeniu. Tuomet ją išdžiovinkite ir įstatykite atgal tokiu pačiu būdu.
Jei filtras pažeistas taip, kad jo nebeišeina pataisyti, pakeiskite filtrą nauju.

• Siurblio korpuse rasite taip pat ir mikrofiltrą, esantį greta oro cirkuliacijos angos. Šį filtrą taip pat būtina keisti, geriausia – vos
ištuštinus dulkių surinkimo maišelį 15 kartų. Norėdami pakeisti mikrofiltrą, nuimkite mikrofiltro dangtelį. Filtrą pakeitę, įstatykite
dangtelį atgal.

• DĖMESIO: kai prietaiso nenaudojate, stumtelėkite siurblį pirmyn, kol korpusas užsifiksuos ir nebevirs. Norėdami prietaisą naudoti,
trūktelėkite prilaikydami siurblį koja.

• DĖMESIO: įsitikinkite, kad turite garantinį lapelį, spaudu patvirtintą prietaisu prekiaujančios įmonės, ant kurio užrašyta pirkimo
data.

• Įvykus gedimui, kreipkitės į įgaliotą „Arnica“ techninio aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin ės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas

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


