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Sveikiname įsigijus daugiafunkcinį BISSELL dulkių siurblį su vandens filtru!

Dėkojame, kad pasirinkote  BISSELL plaunan  dulkių siurblį.  Šios  modernios ir  universalios namų valymo sistemos konstrukcija  bei dizainas

sukur  vadovaujan s ilgamete įmonės pa r mi.

Puikios  kokybės BISSELL dulkių siurbliui  suteikiama ribota 2 metų gamintojo garan ja.  Jei  kilo  problemų naudojan s prietaisu,  kreipkitės  į

gamintojo įgaliotą klientų aptarnavimo skyrių, kuriame dirbantys specialistai a džiai Jus išklausys ir pasistengs greitai Jums padė . 

Marko J. Bissellio prosenelis sukūrė BISSELL siurblio proto pą 1876 m. Šiandien BISSELL – bui nės technikos prietaisų rinkos lyderis visame

pasaulyje, kuris stengiasi už krin  visuomet nepriekaiš ngą klientų aptarnavimą. BISSELL sukur  produktai pasižymi puikiu dizainu bei aukšta

kokybe. 

BISSELL dėkoja, kad pasirinkote mūsų prietaisą.

Instrukcijose naudojami simboliai

DĖMESIO! Galite susižeis  ar sukel  gaisrą. Gali nukrės  elektra.
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PATARIMAS Patarimai lengvesniam naudojimui.

NAUDOTOJO VADOVAS Perskaitykite  visas  naudotojo  vadove  esančias  saugumo

taisykles.

IŠMETIMAS Nemeskite  a tarnavusio  prietaiso  kartu  su  bui nėmis

atliekomis.  Nuneškite  jį  į  specialų  bui nės  technikos

surinkimo punktą, kad prietaisas būtų perdirbamas. Tokiu

būdu padėsite sumažin  aplinkai daromą žalą. 

Svarbios saugumo taisyklės
PRIEŠ NAUDODAMI DULKIŲ SIURBLĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS NAUDOJIMO TAISYKLES.

Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės svarbiausių saugumo taisyklių, aprašytų šioje skiltyje.

 DĖMESIO! Laikykitės žemiau esančių saugumo taisyklių, kad sumažintumėte gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų.

 Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami, prižiūrėdami ir taisydami, ištraukite jo kištuką iš rozetės.

 Sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė  dėl savo neprityrimo ar žinių stokos, prietaisu

naudo s gali  k prieš  tai  nkamai apmoky  arba prižiūrimi  už juos atsakingo asmens.  Šie  žmonės turėtų gerai  supras  pavojus,

kylančius naudojan s prietaisu. 

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu. 

 Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeis  nauju gamintojui, įgaliotam aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad

išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 Nestatykite prietaiso ant laido.

 Saugokite plaukus, drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo prietaiso ir jo priedų angų bei judančių detalių.

 Naudokite su prietaisu k tokios rūšies skysčius ir k tokius jų kiekius, kaip nurodyta skiltyje „Naudojimas“.

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Naudokite prietaisą k uždarose patalpose.

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

 Naudokite prietaisą k pagal instrukcijų nurodymus.

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.

 Prietaisas turi dvigubą izoliaciją. Naudokite k iden škas gamintojo atsargines dalis.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

 Jei  prietaisas  pradėjo  prastai  veik ,  buvo  numestas,  paliktas  atvirame  ore,  įmerktas  į  vandenį  ar  kitaip  apgadintas,  daugiau  jo

nebenaudokite. Kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai pataisytų prietaisą.

 Saugokitės, kad ant elektrinių prietaiso detalių nepatektų skysčių.

 Netraukite ir neneškite prietaiso už laido, nenaudokite jo kaip rankenėlės. Nepriverkite laido durimis ir nelaikykite jo greta aštrių

kampų.

 Laikykite laidą toliau nuo įkaistančių paviršių.

 Norėdami išjung  prietaisą iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.

 Nelieskite laido ir kištuko šlapiomis rankomis.

 Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu yra užsikimšusios jo angos. Pašalinkite dulkes, pūkelius, plaukus ir kitus nešvarumus, galinčius trukdy

sėkmingai oro cirkuliacijai.

 Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš rozetės, išjunkite visus valdymo mygtukus.

 Būkite labai atsargūs, naudodami prietaisą laiptams valy .

 Nenaudokite prietaiso lengvai užsidegan ems skysčiams, pvz. benzinui, siurb . Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose gali bū  tokių

medžiagų.

 Nenaudokite prietaiso toksinėms medžiagoms (chloro balikliams, amoniakui, kanalizacijos vamzdžių valikliui) siurb .

 Nenaudokite prietaiso uždarose patalpose, kur garuoja aliejiniai dažai, degūs milteliai, priemonės, saugančios nuo kandžių, ir  kitos

sprogios ar toksiškos medžiagos.

 Nenaudokite prietaiso aštriems ir kie ems daiktams, tokiems kaip s klas, vinys, monetos, varžtai ir pan., siurb .

 Laikykite prietaisą ant lygaus ir plokščio paviršiaus. 

 Neneškite veikiančio prietaiso.

 Nenaudokite prietaiso, neįdėję filtrų.

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.

 Laikykite įjungtą ar vėstan  prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

 DĖMESIO! Norėdami sumažin  gaisro ir elektros šoko kimybę, naudokite k uždarose patalpose. Naudokite k kartu su BISSELL valymo

priemonėmis, skirtomis šiam prietaisui.
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 DĖMESIO! Norėdami sumažin  gaisro ir elektros šoko kimybę, visada prijunkite plūdės priedą, prieš pradėdami šlapią valymą.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.
JUNKITE TIK Į 220-240 V, 50/60 HZ KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS LIZDĄ.

Prietaisas skirtas naudo  k namuose.

A. Prietaiso dalys

 Junkite prietaisą į rozetę, k visiškai surinkę prietaisą pagal instrukcijų nuorodymus ir susipažinę su prietaiso veikimo principais.

A-1: valymo su vandens filtru režimas

1. Viršu nis dangtelis

2. Nešvarumų surinkimo talpyklos rankenėlė

3. Nešvarumų surinkimo talpykla

4. Quick Release™ žarnelės durelės

5. Valymo režimo valdiklis

6. Galvutės laikiklis

7. Žarnelė

8. Žarnelės laikiklis

9. Rankenėlė

10. Ilginamasis vamzdis

11. Pernešimo rankenėlė

12. Įrankių dėžutė ir įrankiai

13. Įjungimo mygtukas

14. Variklio filtro durelės

15. Mai nimo laidas

A-2: valymo su vandens filtru režimas

16. Purškimo mygtukas

17. Rankenėlė

18. Pernešimo rankenėlė

19. Vandens talpykla

20. Galvutės laikiklis 
21. Quick Release™ laido susukimo mechanizmas

22. Talpykla / matavimo indelis

23. Įjungimo mygtukas

24. Šlapio valymo mygtukas

25. Variklio filtro durelės

26. Viršu nis dangtelis

27. Nešvarumų surinkimo talpyklos rankenėlė

28. Quick Release™ žarnelės durelės

29. Valymo režimo valdiklis

30. Nešvarumų surinkimo talpykla

31. Žarnelė

32. Žarnelės laikiklis

A-3: valymo priemonės

Naudokite k originalias BISSELL valymo priemones. Naudojant ne BISSELL priemones, jos gali apgadin  siurblį. Tokiu atveju negalios prietaiso

garan ja.

33. Nemalonius kvapus neutralizuojan  priemonė 1,5l 2X Wash & Protect Pet Stain & Odour Formula w/ Scotchgard™ Protec on

34. Kietų grindų valiklis 1l 2X Wash & Shine Hard Floor Cleaner 

A-4: valymo įrankiai

35. Turbošepetys su oro srovės valdikliu

36. Daugiafunkcinė siurbimo galvutė

37. Intensyviai valan s kilimų plovimo priedas su nuimama 

galvute

38. Greito kietų grindų džiovinimo priedas su plaunama 

mikropluošto šluoste

39. Įrankių dėžutė

40. Dulkių valymo šepetys

41. Priedas apmušalams

42. Šlapio ir sauso plyšelių valymo priedas

43. Gilaus apmušalų valymo priedas

44. Drenavimo priedas

45. Mikropluošto šluostės

46. Vidinis variklio filtras

47. Išorinis variklio filtras

48. Įrankių laikymo maišelis

B. Surinkimas
1. Prijunkite žarnelę prie Quick Release™ žarnelės durelių, įstatydami galvutę ir pasukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.

2. Prijunkite šlapio valymo žarnelę prie siurblio, įstatydami į laikiklį ir pasukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.

3. Sujunkite ilginamojo vamzdžio dalis, išlygiuodami užrakto mygtukus su skylutėmis ir įsi kindami, kad jie užsifiksavo. Įsi kinkite, kad

šalia laikiklio yra apa nė vamzdžio dalis, kuri yra jungiama prie priedų (žr. B.4 pav.). Tokiu pačiu būdu prijunkite surinktą ilginamąjį

vamzdį.

4. Prijunkite reikiamą priedą prie apa nės vamzdžio dalies. Įstatykite atraminę detalę į ilginamojo vamzdžio laikiklį.

5. Prijunkite įrankių dėžutę siurblio nugarėlėje, jei siurbiate, arba greta vandens talpyklos, jei valote šlapiai.

 Norėdami sumažin  gaisro ir elektros šoko kimybę, pažeidus vidines prietaiso detales, naudokite k BISSELL valymo priemones, skirtas

naudojimui su prietaisu. Kitos nei BISSELL valymo priemonės gali pakenk  prietaisui. Nebegalios prietaiso garan ja.

C. Naudojimas
Siurbimas su vandens filtru

Dėmesio:  Jūsų siurblys – prietaisas su vandens filtru.  NIEKADA nenaudokite prietaiso, nustatę siurbimo su filtru režimą, pirmiausia neįpylę

švaraus čiaupo vandens į  talpyklą.  Privalote įpil  čiaupo vandens  iki  talpyklos  pildymo žymos,  esančios  vandens talpyklos nugarėlėje,  kad

prietaisas nkamai veiktų. Siurbdami nustatę filtro režimą ir neįpylę švaraus vandens į talpyklą, galite apgadin  variklį.

C-1: paruošimas naudo
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1. Atverkite Quick Release™ žarnelės duris. Valymo režimo valdikliu pasirinkite „FILTER VAC“ ir užverkite žarnelės duris.

2. Nuimkite nuo talpyklos viršu nį dangtelį ir padėkite šalia.

3. Įpilkite į talpyklą švaraus čiaupo vandens iki pildymo žymos, esančios talpyklos nugarėlėje. Padėkite viršu nį talpyklos dangtelį atgal į

vietą.

4. Įsi kinkite, kad įrankių dėžutė yra pritvir nta. 

DĖMESIO, svarbu: niekada nenaudokite prietaiso, nustatę siurbimo su filtru režimą ir prijungę šlapio valymo talpyklą, nes galite pažeis  talpyklą.

Pasirinkę siurbimo su filtru režimu, visada prijunkite įrankių dėžutę.

5. Prijunkite pageidaujamą siurbimo įrankį prie ilginamojo vamzdžio galo arba esiai prie rankenėlės, jei naudojate mažesnius priedus.

6. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir paspauskite įjungimo mygtuką.

7. Jei sumažėja įsiurbimo galia, nutraukite siurbimą ir pa krinkite nešvarumų talpyklos pripildymo lygį, išorinį ir vidinį variklio filtrus.

Jeigu  surinkimo  talpykla  yra  pilna,  ištuš nkite  ją,  tada  įpilkite  į  talpyklą  švaraus  vandens  iki  pildymo  žymos,  esančios  talpyklos

nugarėlėje. Jeigu filtrai yra nešvarūs, išvalykite juos, vadovaudamiesi D-2 skil es nurodymais.

8. Norėdami daugiau sužino  apie prietaiso valymą, žr. D skil .

Šlapias valymas

C-2: paruošimas naudo

1. Suplanuokite valymą taip, kad kilimai turėtų laiko išdžiū .

2. Gerai sausai išvalykite reikiamą vietą.

3. Suplanuokite valymą taip, kad neišmindžiotumėte šlapių grindų. Rekomenduojame pradė  valy  nuo kampo, esančio toliausiai nuo

vietos, kurioje ke nate baig  valymą.

4. Atverkite Quick Release™ žarnelės duris. Valymo režimo valdikliu pasirinkite „WET CLEAN“ ir užverkite dureles.

5. Nuimkite įrankių dėžutę nuo prietaiso nugarėlės, jeigu ji yra prijungta.

6. Atsukite matavimo indelį nuo talpyklos. Pripildykite talpyklą karštu čiaupo vandeniu iki pildymo žymos. Įpilkite vieną pilną BISSELL

kilimų valymo priemonės indelį, tada gerai užsukite matavimo indelį atgal prie talpyklos.

DĖMESIO, svarbu: naudokite BISSELL kilimų valymo priemones, skirtas kilimams ir apmušalams, valydami kilimus, pa esalus ir apmušalus.

7. Įstatykite talpyklą atgal į vietą.

8. Prijunkite pageidaujamą šlapio valymo priedą prie ilginamojo vamzdžio galo arba esiai  prie rankenėlės, jei  naudojate mažesnius

priedus.

9. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Paspauskite įjungimo ir šlapio valymo mygtukus.

DĖMESIO: šis prietaisas naudoja Heatwave Technology™, padedančią palaiky  karšto čiaupo vandens, kurį pilate į prietaisą, temperatūrą.

Tokiu būdu už krinama pastovi vandens temperatūra valymo metu. Heatwave Technology™ aktyvuojama automa škai,  kai  įjungiate „Wet

Clean“ režimą.

C-3: giluminis kilimų valymas

1. Padėkite  valymo galvutę  esiai  ant  kilimo.  Paspauskite  vandens  purškimo mygtuką,  kad  pradėtumėte  purkš  valymo priemonę.

Traukite vamzdelį link savęs.

2. Laikykite  priedo  galvutę  tvirtai  prispaustą  prie  kilimo  paviršiaus.  Lėtai  judinkite  galvutę  pirmyn  ir  atgal,  kol  pašalinsite  visus

nešvarumus.

DĖMESIO: pernelyg smarkiai nešlapinkite kilimo.

3. Atleiskite garų purškimo mygtuką ir lėtai judinkite galvutę pirmyn ir atgal, kad pašalintumėte vandens likučius.

4. Tęskite likusio kilimo valymą 1 x 1 m2 zonomis.

5. Sumažėjus  prietaiso  įsiurbimo  galiai,  nutraukite  valymą  ir  pa krinkite,  ar  neprisipildė  nešvarumų  surinkimo  talpyklą.  Jei  reikia,

ištuš nkite.

6. Jei  iš  prietaiso  nebesiveržia  vanduo,  išjunkite  šlapo  valymo  mygtuką  ir  pa krinkite  valymo priemonės  lygį  talpykloje.  Jei  reikia,

pripildykite ją.

DĖMESIO: niekada nenaudokite šlapio valymo režimo, jeigu talpykla yra tuščia arba neprijungta.

7. Norėdami daugiau sužino  apie prietaiso valymą, žr. D skil .

 Nenaudokite prietaiso, jeigu filtrai yra sušlapę arba neprijung .

C-4: apmušalų valymas

1. Dėmesio, svarbu! Jeigu šlapiai valote švarius apmušalus, pa krinkite apmušalų valymo instrukcijas.

a. Pa krinkite gamintojo valymo instrukcijas.  „W“ arba „WS“ reiškia,  kad galite naudo  prietaisą apmušalams valy .  Jeigu

pamatysite užrašą „X“ arba „S“, perbrauktą įstrižu brūkšniu, arba užrašą „Dry Clean Only“, nevalykite apmušalų šlapiai.

Nenaudokite šilkui ar aksomui valy . Jeigu gamintojo nurodymų nėra, pasikonsultuokite su baldų gamintoju ar pardavėju.

b. Pradėkite valy  mažai matomą plotelį, kad pa krintumėte, ar neišblunka spalva.

c. Jei įmanoma, pa krinkite, iš kokios medžiagos pagamintas apmušalų kamšalas. Spalvoto kamšalo dažomosios medžiagos

sušlapintos gali persiger  į apmušalus.

d. Suplanuokite valymą taip, kad apmušalai turėtų laiko išdžiū .

e. Gerai išsiurbkite.
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2. Žr. „Paruošimas naudo “, C-2.

3. Prijunkite pageidaujamą valymo įrankį esiai prie rankenėlės.

4. Pridėkite įrankį esiai prie valomo paviršiaus. Paspauskite purškimo mygtuką, kad purkštumėte valymo priemonę, ir traukite įrankį link

savęs.

5. Laikykite prijungtą galvutę prispaustą prie valomo paviršiaus. Judinkite pirmyn ir atgal, kol pašalinsite nešvarumus. Dėmesio: pernelyg

smarkiai nešlapinkite apmušalų.

6. Atleiskite purškimo mygtuką ir lėtai judinkite prietaiso galvutę pirmyn ir atgal, kad pašalintumėte vandens likučius.

7. Tęskite valymą, kol išvalysite visą paviršių.

8. Jeigu  sumažėja  įsiurbimo  galia,  nutraukite  valymą  ir  pa krinkite  nešvarumų  surinkimo  talpyklos  prisipildymo  lygį.  Jei  reikia,

ištuš nkite. 

9. Jei  iš  prietaiso  nebesiveržia  vanduo,  išjunkite  šlapio  valymo  mygtuką  ir  pa krinkite  valymo  talpyklos  vandens  lygį.  Jei  reikia,

pripildykite.

10. Norėdami daugiau sužino  apie prietaiso valymą, žr. D skil .

C-5: kietų grindų valymas

1. Atverkite Quick Release™ žarnelės duris. Valymo režimo valdikliu pasirinkite „WET CLEAN“ ir užverkite dureles.

2. Nuimkite įrankių dėžutę nuo prietaiso nugarėlės, jeigu ji yra prijungta.

3. Atsukite matavimo indelį nuo talpyklos. Pripildykite talpyklą karštu čiaupo vandeniu iki pildymo žymos. Įpilkite vieną pilną BISSELL

kilimų valymo priemonės indelį, tada gerai užsukite matavimo indelį prie talpyklos.

DĖMESIO: naudokite k BISSELL kietų paviršių valymo priemonę, valydami parketą.

4. Prijunkite talpyklą atgal prie prietaiso.

5. Prijunkite mikropluošto šluostę prie lipdukų priedo galvutėje, kad greitai nusausintumėte kietas grindis. 

Atkreipkite dėmesį: įsi kinkite, kad šluostės laikiklis yra po kietų grindų priedo šereliais.

6. Prijunkite kietų grindų nusausinimo priedą prie ilginamojo vamzdžio galo.

7. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir paspauskite įjungimo bei šlapio valymo mygtukus.

8. Padėkite galvutę su šluoste esiai ant kietų grindų.

9. Paspauskite purškimo mygtuką, kad sušlapintumėte šluostę valymo skysčiu.

Dėmesio: per daug nešlapinkite šluostės.

10. Judinkite ant grindų padėtą galvutę pirmyn ir  atgal.  Naudokite valymo priemonę, šepetėlį  ir šluostę, kad išvalytumėte grindis.  Jei

reikia, paspauskite valymo priemonės purškimo mygtuką.

11. Atleidę purškimo mygtuką, judinkite galvutę pirmyn ir atgal, kad surinktumėte vandens likučius. Taip geriausiai įsiurbsite likusį vandenį

ir greičiausiai nusausinsite grindis.

12. Pabaikite valy  likusį grindų plotą.

13. Jeigu  sumažėja  įsiurbimo  galia,  nutraukite  valymą  ir  pa krinkite  nešvarumų  surinkimo  talpyklos  prisipildymo  lygį.  Jei  reikia,

ištuš nkite. 

14. Jei  iš  prietaiso  nebesiveržia  vanduo,  išjunkite  šlapio  valymo  mygtuką  ir  pa krinkite  valymo  talpyklos  vandens  lygį.  Jei  reikia,

pripildykite.

15. Baigę darbą,  nuimkite  mikropluošto šluostę  ir  išplaukite  ją rankomis  arba skalbimo mašina.  Prieš  tęsdami naudojimą,  leiskite  jai

visiškai išdžiū .

16. Norėdami daugiau sužino  apie prietaiso valymą, žr. D skil .

D. Valymas, priežiūra ir laikymas
D-1: prietaiso priežiūra

1. Išjunkite įjungimo ir šlapio valymo mygtukus. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Atverkite Quick Release™ žarnelės dureles ir išimkite nešvarumų surinkimo talpyklą, pakeldami ją už rankenėlės.

3. Nuimkite dangtelį nuo talpyklos. Perplaukite ir palikite išdžiū .

4. Išpilkite nešvarų vandenį iš talpyklos į kriauklę ar klozetą. Gerai ją perplaukite.

5. Nustatykite „REMOVE“ valymo režimo valdiklio padė  ir išimkite jį.

6. Išėmę  valymo  režimo  valdiklį,  išimkite  vandens  filtrą,  jį  pakeldami  ir  pasukdami  pagal  laikrodžio  rodyklę  taip,  kad  jis  žiūrėtų  į

nešvarumų talpyklos šoną. Tada ištraukite.

7. Perplaukite nešvarumų talpyklą, valymo režimo valdiklį ir vandens filtrą. Palikite filtrą ir valymo režimo valdiklį visiškai išdžiū , prieš

atgal prijungdami šias detales. 

a. Norėdami prijung  filtravimo detalę atgal prie nešvarumų surinkimo talpyklos, pridėkite ją prie talpyklos viršaus ir pasukite

prieš laikrodžio rodyklę taip, kad priekinė filtro detalės dalis žiūrėtų į nešvarumų talpyklos priekį. Išlygiuokite su fiksatoriais

talpyklos apačioje.

b. Atgal įstatę vandens filtrą, taip pat įstatykite valymo režimo valdiklį, prijungdami jį prietaiso priekyje. Įsi kinkite, kad 

nustatyta „REMOVE“ valdiklio padė s. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę iki „FILTER VAC“ padė es arba prieš laikrodžio 

rodyklę iki „WET CLEAN“, kad užfiksuotumėte.

8. Jei valėte šlapiai, nuimkite visus priedus, kuriuos naudojote, ir perplaukite švariu čiaupo vandeniu. Prieš padėdami saugo , leiskite

visiškai išdžiū .

9. Norėdami geriau išvaly  giluminio kilimų valymo galvutę, galite ją išim .
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a. Naudodami „Phillips“ atsuktuvą, išimkite keturis varžtus, esančius nugarinėje galvutės dalyje. Atskirkite permatomą priekinę

galvutės dalį nuo nugarėlės ir perplaukite abi dalis čiaupo vandeniu. Palikite išdžiū  prieš sujungdami.

b. Norėdami  surink  galvutę,  pridėkite  permatomą  priekinę  dalį  prie  nugarinės  galvutės  dalies.  Išlygiuokite  išpjautą  dalį

viršu nėje galvutės dalyje ir juodą priedų laikiklį,  esan  priekinėje nugarinės galvutės pusės dalyje. Spustelėkite galvutės

apačią taip, kad keturi varžtų įvadai įsistatytų į varžtų skyles. Prisukite keturis varžtus nugarinėje prietaiso dalyje. Atkreipkite

dėmesį, kad du ilgi varžtai turėtų bū  prisukami apa nėje galvutės dalyje, greta šerelių.

10. Išimkite  žarnelę  ir  šlapio  valymo  žarnelę.  Laikykite  abu  žarnelės  galus  pakeltus  į  viršų,  kad  neišpiltumėte  joje  likusio  vandens.

Ištuš nkite likusį vandenį į kriauklę ir perplaukite čiaupo vandeniu. Palikite išdžiū  ir prijunkite atgal prie prietaiso. 

D-2: prietaiso tvarkymas

1. Vidinis variklio filtras  . Nuimkite filtrą nuo viršu nio dangtelio, patraukdami fiksatorių toliau nuo skyriklio ir ištraukdami. Atskirkite putų

filtrą nuo skyriklio ir pa krinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei filtras yra nešvarus, perplaukite švariu čiaupo vandeniu ir palikite išdžiū ,

prieš prijungdami atgal prie skyriklio. Norėdami prijung  skyriklį atgal prie viršu nio dangtelio, išlygiuokite „T“ fiksatorius po negiliais

grioveliais viršu niame dangtelyje ir spustelėkite taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

2. Išorinis  variklio  filtras  .  Atverkite  filtro  dureles,  žemyn paspausdami skląs .  Atvėrę  filtro  dureles,  laikydami už  abiejų  filtro  pusių,

ištraukite  filtrą  iš  prietaiso.  Jei  filtras  yra  nešvarus,  pakeiskite  jį  nauju arba perplaukite čiaupo vandeniu ir  palikite  išdžiū ,  prieš

įstatydami atgal. Prieš įjungdami prietaisą, įsi kinkite, kad filtro durelės yra uždarytos ir užfiksuotos.

D-3: prietaiso saugojimas

Galite palik  vandenį ir valymo priemonę plovimo talpykloje kitam naudojimui.

1. Patraukite Quick Release™ laido išvyniojimo mechanizmą į kairę, kad ištrauktumėte ir suvyniotumėte laidą.

2. Laikykite prietaisą sausoje, saugioje vietoje kambario temperatūroje (4° to 43° C).

 DĖMESIO! Visada įstatykite plūdę, prieš naudodami prietaisą šlapiam valymui, kad sumažintumėte gaisro ir elektros šoko kimybę. 

Garan ja
Prietaisui  suteikiama ribota gamintojo (BISSELL) garan ja nepažeidžia pirkėjo teisių,  galiojančių prekės įsigijimo šalyje.  Daugiau apie prekei

suteikiamą garan ją ar pirkėjo teises galite sužino  kreipdamiesi į ar miausią klientų aptarnavimo centrą. 

Garan ja suteikiama pirmam naują prekę įsigijusiam pirkėjui ir nebegalioja prekę perpardavus. Garan ja galios k pateikus pirkimo datą įrodan

dokumentą. 

2 metų garan nio laikotarpio metu BISSELL pasižada savo nuožiūra nemokamai pataisy  ar pakeis  prietaisą, pakeis  sugedusias jo detales

naujomis ar pataisytomis detalėmis. 

Garan nio laikotarpio metu rekomenduojame neišmes  originalios prietaiso pakuotės ir pirkimo čekio, kad, esant reikalui, galėtumėte lengviau

supakuo  ir nugaben  prietaisą taisy . 

Pataisius  arba  pakeitus  prietaisą,  jam  galios  garan ja,  skaičiuojama  nuo  originalios  pirkimo  datos.  Tokiu  atveju  garan ja  papildomai

nepratęsiama. 

 Garan jos sąlygos taikomos produktams, skir ems asmeniniam naudojimui ir naudojamiems namuose. Garan ja negalioja, naudojant

prietaisą pagal komercinę paskir  arba jį nuomojant. 

 Garan ja negalioja nusidėvinčioms detalėms, kurias reikia prižiūrė  ir reguliariai pakeis  naujomis, pvz. filtrams.

 Garan ja negalioja tokiais atvejais, kai prietaisas nusidėvi jį įprastai naudojant. 

 Garan ja negalioja, jei žala prietaisui padaroma naudotojui arba trečiajam asmeniui naudojant prietaisą ne pagal taisykles, taip pat

jeigu gedimas įvyksta dėl nelaimingo atsi kimo ar aplaidumo, palikus prietaisą be priežiūros ar specialiai jį gadinant. 

 Prietaisą pataisius arba bandant taisy  ki ems nei gamintojo įgalio ems asmenims, garan ja negalios net ir tokiu atveju, jei taisymo

metu prietaisui papildomai nepakenkta.

 Garan ja negalios, jeigu produkto e ketė, esan  ant prietaiso, yra pašalinta, smarkiai apgadinta arba neįskaitoma. 

BISSELL ir pla ntojai neatsako už nuostolius ir žalą, kurių neįmanoma iš anksto numaty , taip pat už pa rtus finansinius nuostolius, esiogiai ar

ne esiogiai susijusius su prietaiso naudojimu, nepatogumus, pa rtus kuriant ir vystant verslą, ir kt. Išskyrus atvejus, kai žala padaroma dėl

gamintojo, jo agentų ar darbuotojų aplaidumo, BISSELL finansiniai įsipareigojimai pirkėjui yra ne didesni nei įsigytos prekės kaina. 

Išsaugokite originalų pirkimo čekį, kad galėtumėte pasinaudo  garan ja. 
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