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Multifunkcinis drėgno valymo prietaisas: susiurbia, 
išplauna ir nusausina

BISSELL CROSSWAVE™ BS17132 

NAUDOTOJO VADOVAS 
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Svarbios saugumo taisyklės 

 Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį taisydami bei valydami, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl

savo nepatyrimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už juos atsakingo

asmens. Šie žmonės turėtų gerai suprasti pavojus, kylančius naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams savarankiškai valyti ir taisyti prietaiso.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 Jeigu pažeistas prietaiso laidas, nuneškite prietaisą į gamintojo įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai

pakeistų laidą nauju, nes kitaip prietaisas gali pradėti kelti grėsmę Jūsų sveikatai ir gyvybei.

 Nestatykite prietaiso ant jo laido.

 Neleiskite plaukams, drabužiams, pirštams ir visoms kitoms kūno dalims patekti į prietaiso angas arba judančias dalis.

 Naudokite skystį ir jo kiekį, kurie nurodyti naudojimo skyriuje.

 Nepalikite prietaiso įjungto į maitinimo šaltinį.

 Nemodifikuokite įžeminto kištuko.

 Prietaisas gali pradėti veikti netikėtai. Ištraukite iš maitinimo šaltinio prieš valant.

 Nepalikite prietaiso po lietumi, laikykite patalpose.

 Nenaudokite prietaiso kaip žaislo.

 Naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta šiose naudojimo instrukcijose.

 Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.

 Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

 Nenaudokite prietaiso, kuris prastai veikia, buvo numestas, pažeistas, ilgai paliktas atvirame ore arba įmerktas į vandenį.

Nuneškite jį į klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai pataisytų prietaisą.

 Neleiskite skysčiams patekti ant prietasio elektrinių dalių.

 Netraukite ir nenešiokite prietaiso už laido. Nenaudokite laido kaip rankenėlės. Nepriverkite laido durimis ir nelaikykite jo

ant aštrių kampų ir baldų kraštų.

 Laikykite prietaiso laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.

 Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo šaltinio, traukite už kištuko, o ne laido.

 Nelieskite prietaiso ir jo kištuko šlapiomis rankomis.

 Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų.

 Neleiskite prietaiso angose kauptis dulkėms, pūkeliams, plaukams ir kitiems nešvarumams, galintiems trukdyti tinkamai oro

cirkuliacijai.

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

 Būkite ypač atsargūs, kai naudojate prietaisą laiptams valyti.

 Nenaudokite prietaiso degioms medžiagoms, pvz. benzinui, valyti. Nenaudokite prietaiso vietose, kur gali būti tokių

medžiagų.

 Nenaudokite prietaiso toksiškoms medžiagoms, tokioms kaip chloro pagrindo balikliai, amoniakas ar vamzdžių valymo

priemonės, valyti.

 Nenaudokite prietaiso uždarose patalpose, kur garuoja aliejiniai dažai, skiedikliai, degūs milteliai, priemonės, saugančios nuo

kandžių, ir kitos sprogios ar toksiškos medžiagos.

 Nenaudokite prietaiso aštriems ir kietiems daiktams, tokiems kaip stiklas, vinys, monetos, varžtai ir pan., valyti.

 Laikykite prietaisą ant lygaus ir plokščio paviršiaus.

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO TAISYKLES. 

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

 DĖMESIO! Visuomet junkite prietaisą tik į tinkamai įžemintą maitinimo šaltinį 

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

pavojų.

DĖMESIO! Norint sumažinti susižalojimo riziką, taisyklingai surinkite prietaisą. 

 DĖMESIO! Norint sumažinti užsidegimo ir elektros šoko riziką naudokite prietaisą patalpose. Nemerkite prietaiso 

į skysčius. Naudokite tik ant paviršių, kurie sudrėkinti per valymo procesą. Naudokite tik BISSELL valymo produktus 

skirtus naudojimui su šiuo prietaisu. 

DĖMESIO! Norint sumažinti užsidegimo ir elektros šoko riziką nepamirškite uždėti plūdes. 
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IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
JUNKITE PRIETAISĄ TIK Į 220‐240 V, 50/60 HZ KINTAMOSIOS SROVĖS MAITINIMO ŠALTINĮ. Prietaisas skirtas 

naudoti tik namuose. 

Dėkojame įsigijus BISSELL CrossWave™ 

Mes mėgstame valyti ir norime jums pristatyti vieną iš naujoviškų produktų. Mes norime užtikrinti, kad šis prietaisas veiks taip pat 

gerai po dviejų metų kaip veiktų ką tik įsigytas. Šis vadovas suteiks pagalbos kaip naudotis, valyti ir pašalinti kai kuuriuos atsiradusius 

trikdžius. 

Prieš naudojant šį prietaisą jį reikia surinkti, taigi pradėkime! 

Kas dėžėje? 

Rankenėlė Dvigubo veiksmo      Valymo skytis   Apsauginis dėklas Valymo šepečio 

 kelių paviršių džiuvimo dėklas 

 valymo šepetys 

PASTABA: Standartiniai priedai gali būti skirtingi skirtingiems modeliams. Norint sužinoti kokie priedai turi būti su jūsų 

įsigyta preke, perskaitykite informaciją, kuri yra surašyta ant kartoninės pakavimo dėžės viršaus. 

Susipažinkite su savo CrossWave™ 
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1    Viršutinė rankenėlė 8    Lengvai nuimamas šepečio dangtis 

2    SmartClean valdymo mygtukai 9    Lengvo valymo apsauginis dėklas 

3    Integruota nešiojimo rankenėlė 10  Purškiklio mygtukas 

4    Plūdžių rinkinys 11  Laido laikiklis 

5    Nešvaraus vandens talpykla 12  Švaraus vandens talpykla 

6    Purškiklio LED indikatorius 13  Greito paleidimo laido laikiklis 

7    Kojelė 14  Apatinis laido laikiklis 

Surinkimas 

DĖMESIO 
Nejunkite prietaiso iki kol nesusipažinote su naudojimosi instrukcijomis. 

Šis prietaisas lengvai susirenka trimis veiksmais ir nereikalingos • Rankenėlė

jokios pagalbinės priemonės. Komplektacijoje yra dviejų dalių  • Korpusas

lengvo valymo apsauginis dėklas.  • Švaraus vandens talpykla

• Apsauginis dėklas

• Valymo šepečio dziūvimo dėklas
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PASTABA: Norint lengvai atvynioti laidą naudojimui, tiesiog patraukite greito paleidimo laido laikiklį žemyn. 

Pildant Švaraus Vandens Talpyklą 

• Pripilkite šilto (140°F/60°C MAX) vandens ir įpilkite tinkamo BISSELL valymo skysčio.

NEPILKITE VERDANČIO VANDENS. NEKAITINKITE VANDENS ARBA

TALPYKLOS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE.

Kelios pastabos pildant švaraus vandens talpyklą: 
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Valant Kietas Grindis 

DĖMESIO 
Nevalykite šlapių kilimų. Nevažiuokite per pašalinius daiktus ir kilimų kraštus. Stabdant šepetį galite pažeisti prietaiso diržo 

detalę. 
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Valant Kilimus 

PASTABA: Prieš valant kilimus išbandykite prietaisą ant nelabai matomos kilimo vietos patikrinti spalvos atsparumui. Prieš 

valant kilimus, patikrinkite gamintojo etiketę, kad sužinotumėte galimas valymo instrukcijas. Nevalykite šilkinių arba plonų 

kilimų. 

PASTABA: „RUG“ mygtukas panaudoja dvigubai daugiau plovimo skysčio negu 

„HARD FLOOR“ mygtukas tam, kad būtų lengviau išvalyti kilimus. 
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Priežiūra: Išpilkite Nešvaraus Vandens Talpyklą 

DĖMESIO 
Norint sumažinti užsidegimo, elektros šoko arba susižalojimo riziką, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo 

prieš valant arba prižiūrint prietaisą. 

PASTABA: Nešvaraus vandens talpykla yra pilna kai nešvaraus vandens lygis pasiekia „MAX“ liniją arba plūdės atjungia 

siurbimo dalį. 
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Priežiūra: Išpilkite Nešvaraus Vandens Talpyklą 

DĖMESIO 
Norint sumažinti užsidegimo, elektros šoko arba susižalojimo riziką, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo prieš 

valant arba prižiūrint prietaisą. 

 

PASTABA: Baigus naudoti prietaisą, nepamirškite išvalyti nešvarią talpyklą ir leiskite visoms dalims išdžiūti. Tokiu būdu  ilgiau 

išlaikysite prietaiso tarnavimo laiką. 

Ar Žinojote? 
Plūdės neleidžia išsilieti nešvariam vandeniui iš talpykos. Kada talpykla pilnai prisipildo vandens, plūdės atjungia siurbimo dalį, 

pasigirsta stiprus garsas, kuris nurodo, kad reikia išvalyti talpyklą. 
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Priežiūra: Valymo Šepečio ir Šepečio Ertmės Valymas 

DĖMESIO 
Norint sumažinti užsidegimo, elektros šoko arba susižalojimo riziką, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo 

prieš valant arba prižiūrint prietaisą. 

 

PATARIMAS: Šmarkiau judinant prietaisą su drėgnu valymo šepečiu, šepetys greičiau ims sausėti. 
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Priežiūra: Lengvo Valymo Apsauginis Dėklas 

DĖMESIO 
Norint sumažinti užsidegimo, elektros šoko arba susižalojimo riziką, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo 

prieš valant arba prižiūrint prietaisą. 
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Priežiūra: Lengvo Valymo Apsauginis Dėklas 

DĖMESIO 
Norint sumažinti užsidegimo, elektros šoko arba susižalojimo riziką, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo 

prieš valant arba prižiūrint prietaisą. 

 

PASTABA: Valymo šepečio džiūvimo dėklas gali būti ištrauktas iš lengvo valymo apsauginio dėklo tam, kad šepetį galėtumėte 

palikti išdžiūti jums patogioje vietoje. 

Trikdžių šalinimas 

DĖMESIO 
Norint sumažinti užsidegimo, elektros šoko arba susižalojimo riziką, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo prieš 

valant arba prižiūrint prietaisą. 
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Garantija 
 

Prietaisui suteikiama ribota gamintojo (BISSELL) garantija nepažeidžia pirkėjo teisių, galiojančių prekės įsigijimo šalyje. Daugiau 

apie prekei suteikiamą garantiją ar pirkėjo teises galite sužinoti kreipdamiesi į artimiausią klientų aptarnavimo centrą. Garantija 

suteikiama pirmam naują prekę įsigijusiam pirkėjui ir nebegalioja prekę perpardavus. Garantija galios tik pateikus pirkimo datą 

įrodantį dokumentą. Garantinio laikotarpio metu BISSELL pasižada savo nuožiūra nemokamai pataisyti ar pakeisti prietaisą arba 

pakeisti sugedusias jo detales naujomis ar perdirbtomis detalėmis. Garantinio laikotarpio metu rekomenduojame neišmesti originalios 

prietaiso pakuotės ir pirkimo kvito, kad, esant reikalui, galėtumėte lengviau supakuoti ir nugabenti prietaisą į remonto servirsą. 

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

nepratęsiama. 
 

BISSELL ir platintojai neatsako už nuostolius ir žalą, kurių neįmanoma iš anksto numatyti, taip pat už patirtus finansinius nuostolius, 

tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su prietaiso naudojimu, trukdžius kuriant ir vystant verslą, patirtus nepatogumus ir kt. Išskyrus 

atvejus, kai žala padaroma dėl gamintojo, jo agentų ar darbuotojų aplaidumo, BISSELL finansiniai įsipareigojimai pirkėjui yra 

nedidesni nei įsigytos prekės kaina. Išsaugokite originalų pirkimo kvitą, kad galėtumėte pasinaudoti garantija. 

 

Dviejų metų garantija 
 

BISSELL suteikia dviejų metų garantiją savo prietaisams nuo pirkimo datos. Jei dviejų metų laikotarpiu prietaisas sugestų BISSELL jį 

remontuos arba pakeis nauju be papildomų išlaidų. BISSELL rekomenduoja išsaugoti pirkimo kvitą, prietaisui sugędus jis suteiks 

informacijos apie įsigijimo datą. Pakeistam produktui garantijos laikotarpis nebus keičiamas, likęs laikas ir toliau bus skaičiuojamas 

nuo pirmo pirkimo. 

 

*IŠIMTYS IŠ GARANTIJOS SĄLYGŲ 

 

Problema Galimos priežastys Sprendimas 

Susilpnėjęs purškimas arba 

jokio purškimo 

Gali būti tuščia švaraus vandens talpykla  Iš naujo pripildykite talpyklą 

Gali būti blogai įdėta švaraus vandens talpykla  
Išjunkite prietaisą, išimkite ir vėl įdėkite 

talpyklą 

Sistema nėra pilnai prisipildžiusi 

Palaikykite mygtuką 10-15 sekundžių, kad 

įsitikintumėte ar valymo skystis pateko į 

purškiklius 

Netaisyklingai uždėtas šepečio dangtelis  
Išjunkite prietaisą, ištraukite iš maitinimo lizdo 

ir iš naujo uždėkite dangtelį 

Nepaspaudžiate purškimo mygtuko 
Laikykite purškimo mygtuką paspaudę kol 

naudojatės prietaisu 

Užsikimšę purškikliai  

Panaudokite ploną kaištį, kad išvalyti 

purškiklius esančius po valymo šepečio 

dangteliu 

Silpnas įsiurbimo 

galingumas 

Netinkamai įstatyta dulkių talpykla 

Išjunkite prietaisą, tinkamai įstatykite dulkių 

talpyklą taip, kad išgirstumėte užrakto 

spragtelėjimą 

Prisipildė nešvarumų talpykla Ištuštinkite nešvarumų talpyklą 

Netaisyklingai uždėtas šepečio dangtelis  
Išjunkite prietaisą, ištraukite iš maitinimo lizdo 

ir iš naujo uždėkite dangtelį 

Užsikimšusi ar nešvari siurblio 

valymo galvutė 

Nuimkite valymo galvutę nuo siurblio korpuso, 

ją apžiūrėkite ir pašalinkite nešvarumus 

Reikia valyti prietaiso filtrus 
Pašalinkite nešvarumus nuo filtro uždangos ir 

išvalykite filtrą 

Valymo šepetys nesisuka 

Netaisyklingai įdėtas valymo šepetys  
Išjunkite prietaisą, ištraukite iš maitinimo lizdo 

ir perskaitykite instrukcijas 

Prietaisas stovi vertikaliai Atloškite prietaisą, kad įsijungtų valymo šepetys 

Kažkas trukdo valymo šepečiui veikti 

Išjunkite prietaisą, ištraukite iš maitinimo lizdo, 

nuimkite šepečio dangtelį ir valymo šepetį, kad 

pašalintumėte trikdžius 

Prietaisas neįsijungia 
Kažkas trukdo valymo šepečiui veikti ir tai 

išjungia prietaisą 

Ištraukite prietaisą iš maitinimo lizdo, nuimkite 

šepečio dangtelį ir valymo šepetį, kad 

galėtumėte pašalinti trikdžius prieš vėl įjungiant 

prietaisą 

Iš siurblio teka skysčiai Blogai užsuktas svaraus vandens dangtelis  
Išimkite švaraus vandens talpyklą ir iš naujo 

užsukite dangtelį 
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Garantijos sąlygos taikomos produktams, skirtiems asmeniniam naudojimui ir naudojamiems namuose. Garantija negalioja, naudojant 

prietaisą pagal komercinę paskirtį arba jį nuomojant. Garantija negalioja tokiais atvejais, kai prietaisas nusidėvi jį įprastai naudojant. 

Garantija negalioja, jei žala prietaisui padaroma naudotojui arba trečiajam asmeniui naudojant prietaisą ne pagal taisykles, nurodytas 

naudotojo vadove, taip pat jeigu gedimas įvyksta dėl nelaimingo atsitikimo ar aplaidumo, palikus prietaisą be priežiūros ar specialiai jį 

gadinant. Prietaisą taisant arba bandant taisyti kitiems nei gamintojo įgaliotiems asmenims, garantija negalios net ir tokiu atveju, jei 

taisymo metu prietaisui papildomai nepakenkta. Garantija negalios, jeigu produkto etiketė, esanti ant prietaiso, yra pašalinta, smarkiai 

apgadinta arba neįskaitoma. 

 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras 

Raudondvario pl.162, Kaunas 

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

www.krinona.lt 


