
DULKIŲ SIURBLYS ARNICA TRIA PRO
NAUDOTOJO VADOVAS

ARNICA Tria PRO naudotojo vadovas
Dėkojame,  kad  pasirinkote  mūsų  gaminį.  Perskaitę  naudotojo  vadove

pateiktas instrukcijas,  sužinosite,  kaip paprastai  ir  nesudė ngai  naudo  šį

dulkių  siurblį,  kad  gautumėte  puikius  rezultatus.  Tikimės,  kad  liksite

patenkin  šiuo prietaisu, ir linkime sėkmingo naudojimo.

I. SAUGAUS PRIETAISO NAUDOJIMO TAISYKLĖS
 A džiai perskaitykite naudotojo vadove pateiktas instrukcijas.

 Fiziškai  ir  psichiškai  neįgalūs  ar  sutrikusių  ju minių  gebėjimų

suaugusieji,  vaikai  ir  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 ant e ketės nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa

su Jūsų namuose ekiamos elektros srovės įtampa.

 Prieš judindami, valydami ar tvarkydami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso kištukas ištrauktas iš rozetės.

 Norėdami išjung  prietaisą, traukite už kištuko, o ne laido.

 Neleiskite, kad laidas būtų suspaustas, susivyniojęs ar sulenktas ir gulėtų netoli daiktų su aštriais kampais.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą – specialistai

pataisys ar pakeis sugedusias dalis.

 Nepalikite  į  rozetę  įjungto  prietaiso  be  priežiūros.  Laikykite  prietaisą  atokiau  nuo  vaikų,  neįgaliųjų  ir  labai  senų,

nesavarankiškų žmonių.

 Būkite ypač atsargūs, kai valote laiptus.

 Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugedęs.

 Nenukreipkite įsiurbimo galvutės link naminių gyvūnų ar kitų žmonių.

 Nemerkite prietaiso korpuso į vandenį ir saugokite jį nuo išsipylusio ar besitaškančio vandens.

 Nenaudokite rpiklių,  acetono ar rūgš nių valymo priemonių prietaisui valy , nes jos gali  pakenk  prietaiso darbui ir

ska n  rūdijimą.

 Naudokite k originalius gamintojo priedus ir atsargines dalis.

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

DĖMESIO:  nenaudokite  prietaiso  lengvai  užsidegan ems skysčiams,  tokiems  kaip  benzinas,  skiedikliai,  spiritas,  žibalas  ir  pan.,

aukštesnės nei 60°C temperatūros dulkėms ir skysčiams, kitoms lengvai užsidegančioms medžiagoms bei sveikatai  pavojingoms

atliekoms siurb .

DĖMESIO:  Jūsų  įsigytas  prietaisas  skirtas  k  naudojimui  namuose.  Nenaudokite

prietaiso pagal komercinę ar pramoninę paskir .

DĖMESIO:  naudokite  šį  dulkių  siurblį  k  sausam  valymui.  Nenaudokite  valymui

vandeniu.

II. PRIETAISO DALYS

1. Sulankstoma rankenėlė

2. Rankenos atleidimo mygtukas

3. Sustumiamas ilginamasis vamzdis

4. Sustumiamo vamzdžio užraktas

5. Sulankstomos rankenėlės tvir nimo vieta

6. ON/OFF mygtukas

7. Dulkių talpyklos išėmimo mygtukas

8. Dulkių talpykla
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9. Pagrindinės trikampės siurbimo galvutės nuėmimo mygtukas

10. Pagrindinė trikampė siurbimo galvutė

11. Mažo šepečio prijungimo priedas

12. Mažas šepetys

13. Galvutė tarpeliams ir plyšiams

14. Hepa filtras

15. Medžiaginis filtras

III. TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis Typ 140

Įtampa 230 V~, 50 Hz

Galia 1500 W

Elektrinės apsaugos klasė II

Laido ilgis 6 m

Standartas CE

Energijos klasė C

IV. SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS NAUDOTI
Dėmesio: norėdami paruoš  prietaisą naudo , ištraukite prietaiso kištuką iš mai nimo lizdo.

Sustumiamo vamzdelio ištraukimas

 Atlenkite  sulenkiamą  prietaiso  rankenėlę  (1),  paspausdami  rankenėlės

atleidimo mygtuką (2).

 Galėsite  reguliuo  sustumiamo  vamzdelio  ilgį,  viena  ranka  spausdami

vamzdelio  užraktą  (4),  esan  ant  dulkių  siurblio  korpuso,  o  kita  ranka

traukdami prietaiso rankenėlę (1) atgal.

 Atleidus vamzdelio užraktą, nustatyto ilgio vamzdelis užsifiksuos.

 Norėdami sustum  vamzdelį, dar kartą paspauskite vamzdelio užraktą (4).

Pagrindinės  galvutės,  galvutės  siauriems  tarpeliams  ir  plyšiams  bei  kitų  priedų

nuėmimas/prijungimas prie korpuso

 Paspausdami prijunkite trikampę pagrindinę siurbimo galvutę (10) prie siurbimo prievado. Norėdami nuim  pagrindinę

siurbimo galvutę, paspauskite galvutės nuėmimo mygtuką (9) ir ištraukite ją.

 Paspausdami  prijunkite  galvutę  tarpeliams  (13)  ir  mažą  siurbimo  šepetėlį  (12)  prie  siurbimo

prievado. Jei reikia, prijunkite galvutę prie vamzdelio siauru galu prievado.

Laido suvyniojimas ir išvyniojimas

 Galite laiky  laidą suvyniotą ant korpuso taip, kaip parodyta paveikslėlyje, užlenkdami sulenkiamą

rankenėlę.

V. SIURBLIO NAUDOJIMAS  

Sausas valymas:

 Pasirinkite Jūsų reikmėms labiausiai nkamą siurbimo galvutę ir pritvir nkite ją.

 Geriausius rezultatus gausite naudodami galvutes pagal nurodytą paskir :

o Pagrindinė trikampė galvutė (10) – kilimų, pa esalų ir kietų paviršių siurbimui;

o Galvutė plyšeliams  (13)  – dulkių,  trupinių  ir  kitų smulkių dalelių  valymui ant radiatorių,  stalčiuose ir  kt.

siauruose tarpeliuose;

o Įsiurbimo prievadas neprijungus galvučių – trupinių, plaukų ir pan. siurbimui;

o Maža galvutė (12) – lentynų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų, baldų, užuolaidų ir pan. siurbimui.

 Įstatykite dulkių siurblio kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką (6).
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VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA  

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

 Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar korpuso į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektra.

 Kaskart baigę naudo  prietaisą, išvalykite siurblį, kad palaikytumėte jo švarą ir už krintumėte ilgesnį jo tarnavimą.

 Paspauskite dulkių talpyklos išėmimo mygtuką (7) ir, traukdami ją link savęs, išimkite talpyklą

taip, kaip parodyta paveikslėlyje, kad pašalintumėte talpykloje susikaupusias dulkes.

 Reguliariai krinkite hepa ir drobinio filtrų švarą. Jei reikia, perplaukite juos šiltu vandeniu.

 Kad galiotų prietaiso garan ja, prietaisas veiktų efektyviau ir tarnautų Jums ilgiau, naudokite

k originalius prietaiso priedus ir atsargines dalis. Jei reikia, įsigykite prietaiso priedų ir detalių,

kreipdamiesi į įgaliotą prekybos agentą.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

 Saugokite veikian  prietaisą nuo smūgių ir panašių pažeidimų. Garan ja negalioja gedimams,

įvykusiems dėl prietaiso nume mo ar smūginio pažeidimo.

3

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


