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Terra
Dulkių siurblys
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad liktumėte patenkinti prietaisu ir galėtumėte
išnaudoti visas jo galimybes.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ

SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

 Prietaisas nėra skirtas naudoti neįgalių (fiziškai ir psichiškai) asmenų, įskaitant vaikus, kuriems trūksta patirties ir žinių teisingai juo
naudotis, nebent jie yra prižiūrimi atsakingų asmenų.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant prietaiso (po ratukais) ir jūsų namuose atitinka. Tik tada įjunkite prietaisą.
 Prietaisas turi būti įjungiamas į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
 Netraukite prietaiso suėmę už jo laido ir siekdami ištraukti kištuką.
 Nelankstykite laido ir saugokite jį nuo aštrių kampų. Nepervažiuokite laido prietaisu.
 Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir aiškiai matomi defektai ar lūžusios dalys. Tokiu
atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.

 Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros ir laikykite jį vaikams ir neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.
 Nenukreipkite žarnos į žmones ir gyvūnus.
 Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ir saugokite jį nuo sušlapimo.
 Nenaudokite prietaiso šlapių vietų valymui ir nesiurbkite skysčių.
 Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nebus visiškai paruoštas naudojimui.
 Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus.
 Nenaudokite prietaiso žmonių ir gyvūnų valymui.
 Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo atsarginių dalių, kreipkitės į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
 Būkite atsargūs, kai valote laiptus.
 Niekada nenaudokite prietaiso be filtro.
 Jei ketinate naudoti ilgintuvą, pirmiausia patikrinkite, ar jis nepažeistas.
 Prietaisas skirtas naudoti namuose ir nėra tinkamas komercinėms reikmėms.
 Nenaudokite prietaiso be šiukšlių maišelio.

DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų medžiagų arba objektų, kurie prisigėrė šių
medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių skysčių, kaip aliejus, benzinas, alkoholis, skiediklis, ar medžiagų, kurių temperatūra yra
aukštesnė, nei 60° C. Tai gali sukelti sprogimą ir gaisrą. Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti sveikatai kenksmingas
dulkes.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: 148 Terra RMC
Įtampa: 230 V, 50 Hz
Galingumas: 1600 W (maksimalus)
Išeinamoji galia: 450 V
Elektros izoliacijos klasė: II
Laido ilgis: 8 m
Maksimalus triukšmo lygis: 70 dB
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PRIETAISO DALYS

A. KORPUSO DALYS

A1. Korpusas
A2. Viršutinės dalies dangtis
A3. Įjungimo/išjungimo jungiklis
A4. Laido įtraukimo mygtukas
A5. Galios didinimo mygtukas
A6. Galios mažinimo mygtukas
A7. Pilnos dulkių talpyklos lemputė
A8. Pilno filtro lemputė
A9. Įsiurbimo anga
A10. Viršutinės dalies dangčio spaustukai
A11. Rankena prietaiso pernešimui
A12. Ratukai
A13. Lizdas
A14. Hepa filtras
A15. Oro išpūtimo filtras
A16. Hepa filtro dangtelis
A17. Hepa filtro dangtelio skląstis
A18. Dulkių maišelis
A19. Dulkių maišelio laikiklis
A20. Apsauginis variklio filtras
A21. Apsauginio variklio filtro grotelės
A22. Apsauginio variklio filtro laikymo vieta
A23. Maitinimo laidas su kištuku

B. ŽARNA IR VAMZDŽIAI

B1. Elastiška įsiurbimo žarna
B2. Rankena su valdymo skydeliu
B3. Sustumiami vamzdžiai
B4. Jungiamoji dalis

C. PRIEDAI

C1. Priedų laikiklis
C2. Antgalis siauriems plyšiams valyti
C3. Apvalus antgalis
C4. Mažas antgalis
C5. Kietų grindų ir parketo antgalis
C6. Mažas, galingas antgalis
C7. Galingas antgalis
C8. Pagrindinis antgalis su pedalu

Galingas antgalis turi nuimamą šerių dalį, todėl jį galite naudoti ne tik kilimų, bet ir grindų valymui nebijodami jų subraižyti.

NAUDOJIMAS

 Atidarykite viršutinės prietaiso dalies dangtį: į viršų pakelkite tvirtinimo spaustukus.

 Patikrinkite, ar apsauginio variklio filtro grotelės įstatytos į vietą.
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 Į dulkių maišelio laikiklį įdėkite maišelį ir tik tada laikiklį įstatykite į prietaisą.

 Žarną prijunkite prie įsiurbimo angos.

 Prie žarnos pritvirtinkite vamzdį ir norimą antgalį.

 Komplekte esantys priedai skirti skirtingiems valymo tikslams:
- pagrindinis antgalis su pedalu – kilimų, parketo, plytelių valymui.
- antgalis siauriems plyšiams – sunkiai prieinamų vietų valymas (pvz., kampai, tarpai tarp radiatorių, stalčių ir pan.).
- sustumiamas vamzdis – plaukų, trupinių siurbimui (be antgalio).
- mažas antgalis – pagalvių, čiužinių, sėdynių valymui.
- apvalus antgalis – užuolaidų valymui arba dulkių šalinimui nuo lempų, lentynų, baldų, elektroninių prietaisų ir pan. Jis

tvirtinamas prie siaurų plyšių antgalio arba sustumiamo vamzdžio.
- galingas šepetys – efektyviam kilimų valymui.

 Suėmę už kištuko ištraukite maitinimo laidą iš prietaiso ir įkiškite į elektros lizdą.
 Įjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį. Taip pat prietaisą įjungti galite paspaudę įjungimo/išjungimo jungiklį,
esantį ant rankenos.
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 Ant rankenos esančių mygtukų pagalba pasirinkite norimą siurbimo galią.

 Kai baigsite valymą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
 Paspauskite laido suvyniojimo mygtuką. Kai kuriuose modeliuose laidą suvynioti galima jį šiek tiek truktelėjus į save.

 Dėmesio: laidą vyniokite tik tada, kai jis yra sausas. Jei jis šlapias ar drėgnas, pirmiausia jį nusausinkite.
 Kai prietaiso nenaudojate, pagrindinį antgalį su pedalu įstatykite į horizontalią arba vertikalią padėtį ir laikykite kartu su vamzdžiais ir
žarna.

 Nelaikykite prietaiso lauke ar žemesnėje nei 0° C temperatūroje. Patikrinkite dulkių maišelio lemputę. Jei ji raudona, vadinasi maišas
yra pilnas ir jį reikia pakeisti. Raudona lemputė taip pat gali reikšti, kad užsikimšo įsiurbimo žarna ar vamzdžiai. Pašalinkite kliūtis.

 Norėdami pakeisti dulkių maišelį:
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Atjunkite žarną nuo įsiurbimo angos: paspauskite ant jungiamosios dalies esančius mygtukus.

- Patraukite spaustukus į viršų ir atidarykite viršutinį dangtį.
- Išimkite dulkių maišelio laikiklį. Suimkite jį už spaustukų.
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- Kad apsisaugotumėte nuo dulkių pasklidimo aplinkoje, uždenkite maišelį ir išimkite jį iš laikiklio traukdami žemyn.

- Įdėkite naują maišelį. Patikrinkite, ar jis į laikiklį įdėtas teisingai. Maišelių galite įsigyti autorizuotame centre.
- Uždenkite viršutinį dangtį.

 Dėmesio: viršutinis dangtis neužsidaro, jei prietaise nėra dulkių maišelio. Nemėginkite jėga uždaryti dangčio. Pirmiausia įdėkite
maišelį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

 Prieš valydami prietaisą, jį būtinai turite išjungti iš elektros lizdo.
 Po naudojimo drėgna šluoste išvalykite žarną, vamzdžius, filtrus ir priedus. Nusausinkite juos.
 Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada nepalikite jo nešvaraus.
 Priedus laikykite ant specialaus priedų laikiklio.
 Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
 Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus: tik jie užtikrins efektyvų valymo procesą ir pailgins prietaiso tarnavimo laiką. Jei
naudosite kitokias dalis, prietaisui suteikiama garantija bus anuliuota. Originalių dalių ieškokite autorizuotame techninės priežiūros
centre.

 Kai naudojatės prietaisu, visada tikrinkite lemputę, informuojančią apie pilną filtrą. Jei ji dega raudonai:
- Hepa filtro dangtelio skląsties pagalba atidarykite filtro dangtelį.

- Išimkite Hepa filtrą ir oro išpūtimo filtrą.
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- Jei filtrai pažeisti, jokiu būdu jų nenaudokite. Pakeiskite juos naujais.
- Vandeniu išplaukite filtrus ir palikite juos išdžiūti. Niekada į prietaisą nedėkite šlapio filtro. Jų valymui nenaudokite jokių

valiklių ar chemikalų.
- Įdėkite filtrus atgal į prietaisą.

- Nenaudokite prietaiso be Hepa ir oro išpūtimo filtrų.
- Keiskite juos naujais mažiausiai kas 6 mėnesius.

 Norėdami išvalyti variklio filtrą:
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.
- Atidarykite viršutinės dalies dangtį.
- Išimkite filtro groteles.

- Atidarykite groteles ir ištraukite variklio filtrą.

- Išplaukite jį vandeniu ir palikite išdžiūti. Niekada atgal į prietaisą nedėkite šlapio filtro.
- Įstatykite filtrą į jo vietą.
- Jei filtras pažeistas, pakeiskite jį nauju. Naujo variklio filtro ieškokite autorizuotame techninės priežiūros centre.
- Nenaudokite prietaiso be variklio filtro.

Galingo šepečio valymas
 Reguliariai tikrinkite šio priedo būklę. Siurbiami nešvarumai, ypač plaukai, apsivynioja aplink apvalų šepetėlį ir todėl jis negali suktis
pakankamai greitai. Dėl šios priežasties reguliariai tikrinkite šepetį ir jo vidų. Jei jo dalys nejuda laisvai, išvalykite priedą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104
www.krinona.lt


