
SAUSO IR DRĖGNO VALYMO DULKIŲ

SIURBLYS ARNICA TAYFUN
NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

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.  SVARBIOS  SAUGAUS  PRIETAISO

NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 Prieš  jungdami  prietaisą  į  elektros  lizdą,

įsi kinkite,  kad  e ketėje,  esančioje  po

ratukais,  nurodyta  prietaiso  srovės

įtampa  sutampa  su  Jūsų  namuose

ekiamos elektros srovės įtampa.

 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.

 Vaikai prietaisą valy  ir tvarky  gali k prižiūrimi suaugusiųjų.

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

 Junkite į rozetę k visiškai naudo  paruoštą prietaisą.

 Baigę naudo  prietaisą, visuomet išjunkite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas, taip pat jeigu pastebėjote kitokį gedimą, sugadinote prietaiso

detalę ar detales arba buvote prietaisą numetę. Kreipkitės į  įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai

apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.

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

 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Nenaudokite siurblio be įdėtos filtro kempinės.
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 Niekada nemerkite variklio korpuso į vandenį.

 Nenaudokite sugedusio prietaiso.

 Baigę naudo  prietaisą, visada jį išjunkite ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Jei  naudojate  prietaisą  drėgnam valymui,  kaskart  panaudoję  prietaisą,  ištuš nkite,  išvalykite  ir  nusausinkite  vandens

talpyklą. Leiskite prietaisui keletą minučių siurb  sausą orą, kad išdžiovintumėte vidines žarnelės ir vamzdelių dalis. Tokiu

būdu neatsiras nemalonus kvapas, ir nesušlaps popierinis dulkių maišelis.

 Nenukreipkite prietaiso žarnelės į akis ar ausis. Nelaikykite įjungto prietaiso žarnelės netoli burnos.

 Būkite labai atsargūs, kai valote laiptus.

 Iš prietaiso pradėjus verž s vandeniui, tuoj pat jį išjunkite.

 Prietaisas puikiai veiks ir gamintojo garan ja galios, k naudojant originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis.

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

II. PRIETAISO DALYS
A. Variklio detalės

Šią dalį sudaro variklis,  įjungimo ir funkciniai mygtukai. Išėmę putų filtrą, pamatysite didelę plas kinę plūdę dėžutėje. Talpyklai

prisipildžius, plas kinė plūdė pakils ir nutrauks siurbimą, taip pranešdama Jums, kad reikia ištuš n  talpyklą.

A1. ON/OFF mygtukas 

A2. Kempininis filtras 

A3. Filtro korpuso dangtelis

A4. Plūdės detalių grupė

A5. Putų filtras

A6. Apsauginis variklio filtras 

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 .  Nenaudokite  prietaiso  netoli  lengvai  užsidegančių  medžiagų  ir  sveikatai

pavojingoms dulkėms siurb .

B. Talpyklos grupė

Talpyklos grupės detalės yra vidurinėje siurblio dalyje. Jos skirtos dulkėms ir  nešvariam vandeniui  surink . Šios grupės detalės

pritvir ntos prie variklio detalių su tvir nimo gnybtais.

B1. Talpykla

B2. Tvir nimo gnybtai

B3. Įsiurbimo anga

B4. Medžiaginis filtras

B5. Ratukai

C. Žarnelės grupė

Šią dalį sudaro lanks  įsiurbimo žarnelė su rankenėle ir sustumiamu vamzdeliu. Įsiurbimo detalės tvir namos prie talpyklos grupės,

įstatant įsiurbimo žarnelę į siurbimo angą. Jei reikia, galite pritvir n  įsiurbimo vamzdelius prie rankenėlės. Rankenėlyje yra įrengtas

rankinis galingumo perjungimo mygtukas. Galite prijung  žarnelės grupės detales prie variklio korpuso, naudodami kabiklį (C6). 

 Prižiūrėkite vaikus ir laikykite prietaisą jiems nepasiekiamoje vietoje.

 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. Šie asmenys turėtų gerai supras  pavojus, kylančius naudojan s prietaisu.

C1. Įsiurbimo žarnelė

C2. Rankenėlė

C3. Įsiurbimo galios valdiklis

C4. Jung s

C5. Įsiurbimo vamzdelis

C6. Kabiklis

D. Priedai

Prietaiso priedai atlieka įvairias valymo funkcijas.
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D1. Galvutė tarpeliams ir plyšiams

D2. Maža galvutė ir šlapio valymo galvutė

D3. Šepetys

D4. Popierinis dulkių maišelis

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

Galia 2400 W  (maksimali)

Elektrinės apsaugos klasė II

Laido ilgis 6 m

Apsaugos lygis IPX4

IV. PARUOŠIMAS NAUDOTI
DĖMESIO: nejunkite prietaiso kištuko į rozetę, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudo .

 Laikydami už rankenėlės, kilstelėkite variklio bloką ir išimkite iš talpyklos prietaiso priedus.

 Išpakuodami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaisui netrūksta detalių ir jos yra nepažeistos.

 Išsaugokite visus prietaiso priedus, kad galėtumėte vėliau panaudo .

 Įsi kinkite, kad putų filtras yra pritvir ntas prie plūdės dėklo.

 Įstatykite ratukus į talpyklos apačią.

 Jeigu valote sausai, pirmiausia prijunkite popierinį dulkių maišelį, o tada įstatykite medžiaginį filtro maišelį.

 Įstatykite variklio bloką atgal į prietaisą ir pritvir nkite gnybtais.

 Norėdami prijung  žarnelę, įstatykite ją į siurbimo angą.

V. NAUDOJIMAS
SAUSAS VALYMAS

 Prieš surinkdami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso kištukas yra ištrauktas iš rozetės.

 Įsi kinkite, kad prietaiso talpykla, žarnelės grupė ir vamzdeliai yra sausi ir švarūs.

 Atleiskite gnybtus ir apverskite variklio grupę aukštyn kojomis.

 Pakelkite variklio korpusą.

 Nenaudokite prietaiso, neįdėję putų filtro.

 Įsi kinkite, kad prijungtas tuščias popierinis dulkių maišelis.

 Įstatykite medžiaginį filtrą.

 Įstatykite variklio bloką atgal į prietaisą ir užfiksuokite jį gnybtais.

 Prijunkite valomam paviršiui nkamiausią priedą prie siurbimo vamzdžių arba esiai prie rankenos.

 Naudokite šiuos priedus pagal nurodytą paskir :

o Siurbimo šepetys (D1) – skirtas kilimams, pa esalams ir kietoms grindims siurb ;

o Galvutė  plyšiams  ir  tarpeliams  (D2)  –  skirta  dulkėms  siurb  siauruose  plyšeliuose,  kampuose  ir  sunkiai

pasiekiamose vietose;

o Įsiurbimo vamzdelis (C5) – žemėms, pūkams, pjuvenoms ir trupiniams siurb ;

o Maža galvutė (D3) ir įsiurbimo vamzdelis –  dulkėms valy  nuo lentynų, knygų spintų, lempų, rėmų, užuolaidų,

drabužių, elektroninių prietaisų ir pan. paviršių.

 Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę. Paspauskite ON/OFF mygtuką (A1), kad įjungtumėte prietaisą.

ŠLAPIAS VALYMAS

 Įsi kinkite, kad putų filtras yra prijungtas prie plūdės dėklo.

 Išimkite popierinį dulkių maišelį ir medžiaginį filtrą.

 Prijunkite šlapiam valymui nkamus priedus prie sustumiamų vamzdžių arba esiai prie rankenėlės.

 Veiksmingam valymui naudokite šiuos priedus:

o Maža galvutė – skysčių valymui nuo kilimų, pa esalų, kietų grindų, sofų, fotelių ir užuolaidų;

o Galvutė  siauriems  plyšeliams  –  užsiblokavusioms  kriauklėms,  indaplovės  ar  skalbimo  mašinos  vandeniui,

išsipylusiems skysčiams, šaldytuvų ir šaldymo kamerų skysčiams siurb .

 Ištraukite siurblio laidą.  Įstatykite prietaiso kištuką į sieninę rozetę.  Paspauskite ON/OFF mygtuką (A1), kad įjungtumėte

prietaisą.
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V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  

 Prieš pradėdami prietaisą valy  ar taisy , visada ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Ištuš nkite, išvalykite ir nusausinkite prietaisą, kaskart baigę jį naudo .

 Prietaisas tarnaus ilgiau ir veiks higieniškiau, jeigu talpykloje nepaliksite vandens ir nešvarumų.

 Prieš  išpildami vandenį  su nešvarumais,  išimkite siurbimo žarnelę ir  pakeldami ištraukite  variklio  bloką,  paspausdami

tvir nimo gnybtus.

 Plaukite putų filtrą šiltame muiliname vandenyje arba po tekančio vandens srove. Prieš prijungdami filtrą atgal prie plūdės

dėklo, gerai jį nusausinkite. Neplaukite putų filtro indaplovėje ir karštu vandeniu.

 Reguliariai keiskite popierinį dulkių maišelį. 

 Plaukite  medžiaginį  filtrą  šiltame  muiliname  vandenyje  arba  po  tekančio  vandens  srove.  Baigę  valy  filtrą,  gerai  jį

nusausinkite.

 Išvalykite plūdės vožtuvą, esan  plūdės dėkle, ir įsi kinkite, kad jis gali laisvai judė . Norėdami pa krin  plūdės judėjimą,

pakelkite variklio bloką ir jį pakratykite.

 Naudokite  k  originalius  gamintojo  priedus  ir  atsargines  dalis,  kitaip  negalios  prietaiso  garan ja.  Tik  tokiu  atveju

garantuosime nkamą prietaiso veikimą. Norėdami įsigy  atsarginių dalių, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
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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


