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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

priežiūros darbus, ištraukite kištuką iš 
elektros lizdo.

 Prietaisą gali naudoti asmenys, turintys 
fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų, arba tie, 
kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra
prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų 
prietaiso naudojimą ir supranta su tuo 
susijusius pavojus.

 Vaikus reikia prižiūrėti ir įsitikinti, kad jie 
nežaidžia su prietaisu.

 Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti turi 
gamintojas, įgaliotasis atstovas ar kitas 
kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta 
sužalojimų.

 Į elektrines dalis turinčius prietaisus negalima
nukreipti skysčių ar garų.

nukritęs,  pažeistas, paliktas lauke ar 
įkritęs į vandenį, nenaudokite jo ir 
kreipkitės į įgaliotuosius paslaugų 
atstovus dėl remonto.

 Į elektrines dalis turinčius prietaisus 
negalima nukreipti skysčių ar garų.

 Netraukite, neneškite prietaiso suėmę už 
laido, naudodami jį kaip rankeną, 
nepriverkite laido su durimis ir 
netraukite jo per aštrius kraštus ir 
kampus.

 Neleiskite prietaisui pervažiuoti per 
laidą.

 Laikykite laidą toliau nuo karštų 
paviršių.

 Norėdami išjungti prietaisą traukite už 
kištuko, ne už laido.

 Nelieskite kištuko ar įrenginio šlapiomis 
rankomis.

 Nekiškite pašalinių objektų į prietaiso 



 ĮSPĖJIMAS
Paviršius gali būti karštas, nelieskite jo.

angas.
 Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo 

išjunkite visus valdiklius.
 Būkite ypač atsargūs valydami laiptus.
 Nenaudokite prietaiso uždarose erdvėse, 

kur kaupiasi garai nuo aliejinių dažų, 
dažų skiediklių, skysčių nuo kandžių, 
degių dulkių ar kitų sprogstamųjų ir 
nuodingų garų.

 Laikykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.

ŠIS SIMBOLIS ĮSPĖJA APIE 
NUSIPLIKIMĄ

NAUDOJIMUI TIK SU 220–240 VOLTŲ ĮTAMPA, A.C.,  50/60 HZ MAITINIMU.
Modelis tinkamas tik naudojimui namuose.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Dėkojame, kad įsigijote BISSELL garų šluotą.

Džiaugiamės,  kad  įsigijote  BISSELL  garų
šluotą.  Viską,  ką  žinome  apie  grindų
priežiūrą,  sudėjome  į  šią  aukštos  kokybės
namų  valymo  sistemos  dizainą  ir
konstrukciją.

BISSELL grindų valymo įrenginys yra geros
kokybės  ir  jam  suteikiama  dviejų  metų
garantija.  Vartojimo  priežiūros  skyrius  –
patyręs  ir  atsidavęs  darbui,  todėl  esant
problemoms  gausite  greitą  ir  dėmesingą
aptarnavimą.

Mano prosenelis  sukūrė  grindų  šluotą  1876
m. Šiandien BISSELL yra pasaulinis aukštos
kokybės  namų  priežiūros  produktų  dizaino,
gamybos ir paslaugų lyderis, taip pat kaip ir
jūsų BISSELL grindų valymo įrenginys.

BISSELL komanda dar kartą jums dėkoja.

Mark J. Bissell
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ĮSPĖJIMAS GAISRO, ELEKTROS ŠOKO AR SUŽEIDIMŲ 
RIZIKA.

GARAI NUSIPLIKYMO RIZIKA.

NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJA

PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ SAUGIAM 
NAUDOJIMUI.

ŠIUKŠLIŲ 
KONTEINERI
O SIMBOLIS

PASIBAIGUS PRIETAISO EKSPLOATACINIAM 
LAIOTARPIUI NEIŠMESKITE JO KARTU SU 
KOMUNALINĖMIS ATLIEKOMIS, BET NUNEŠKITE
JĮ PERDIRBIMO PUNKTĄ. TOKIU BŪDU 
PRISIDĖSITE PRIE APLINKOSAUGOS.

GAMINYS

1 Rankena 
2 Laido spaustukas
3 Maitinimo laidas
4 Vandens indelis
5 „Easy Touch Digital Controls“ jutikliniai 
valdikliai – mažas/didelis garų kiekis
6 Vandens talpa su lengvo pripildymo 
atidarymu
7 Besisukantis valdymo mechanizmas
8 Garų šluotos padas
9 Mikropluošto šluostės
10 Aromatiniai diskeliai
11 Prailginimo žarna
12 Rankinis langų valytuvas su gumos 
sluoksniu
13 Plokščio paviršiaus įrankis
14 Šepetėlis su žalvariniais šereliais
15 Medžiaginis garų įrankis
16 Daugiafunkcis šepetėlis – juodas
17 Virtuvės šepetėliai – raudonas/žalias
18 Įrankių sujungimas
19 Kampinis koncentratorius
20 Šepetėlis cementu užpildytiems tarpams
21 Plokščias gramdymo įrankis
22 Garų paleidimo jungiklis



*priklauso nuo modelio

ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS
Plastikinė plėvelė gali būti 
pavojinga. Norėdami išvengti 
uždusimo pavojaus laikykite ją 
toliau nuo kūdikių ir vaikų.

Kol nesusipažinote su visomis 
instrukcijomis, nejunkite savo 
grindų valymo įrenginio.

Prieš atlikdami techninės 
priežiūros darbus ar tikrindami 
gedimus norėdami sumažinti 
elektros šoko riziką, išjunkite 
prietaisą ir poliarizuotą kištuką 
iš elektros lizdo.

SURINKIMAS 

Kaip surinkti prietaisą?

1. Įdėkite pagrindinę dalį į apatinę ir išgirsite 
užrakto pakabos užsirakinimo garsą.
2. Įdėkite rankeną ant pagrindinės dalies viršaus.
3. Įdėkite komplekte esantį varžtą į vidurinę 
kairėje pusėje esančią skylę ir pritvirtinkite.

ĮSPĖJIMAS
Kol nesusipažinote su visomis 
instrukcijomis, nejunkite grindų 
valymo įrenginio prie elektros 
lizdo.



EKSPLOATAVIMAS

Specialios funkcijos 

„Easy Touch Digital ControlsTM“ valdikliai
Jutikliniai valdikliai yra įrengti ant „Lift-OffTM“ 

sekcijos.

PASTABA: įjungimo/išjungimo (On/Off) 
mygtukas skirtas garams įjungti arba išjungti. 
Paspauskite šį mygtuką prieš rinkdamiesi mažą 
arba didelį garų kiekį.

(HI) – didelis garų kiekis. Naudojamas tvirtoms 
grindims arba lipniems nešvarumams valyti. 
Norėdami įjungti šį režimą paspauskite mygtuką 
vieną kartą, norėdami išjungti paspauskite dar kartą.

(LO) – mažas garų kiekis. Režimas skirtas 
pažeidžiamoms ir jautrioms grindims bei kasdieniam
valymui. Norėdami įjungti režimą, paspauskite 
mygtuką vieną kartą, norėdami išjungti paspauskite 
dar kartą.

ĮSPĖJIMAS
Būkite  itin  atsargūs  naudodami  garų
šluotą  ant  kietmedžio  grindų.  Ilgalaikis
garų naudojimas vienoje vietoje padidina
medinių  grindų  paviršiaus  pažeidimo
riziką.  Patikrinkite  garų  šluotą  mažiau
pastebimoje  vietoje  prieš  plaudami
didesnius  plotus.  Garų  šluota  gamina
karštus  garus,  todėl  nepertraukiamai
judinkite  prietaisą  valymo  metu.
Reguliarus  vaikščiojimas  ir  tiesioginiai
saulės  spinduliai  skatina  medienos
dėvėjimąsi,  todėl  grindys  tampa  labiau
pažeidžiamos  garų.  Prieš  naudodami
garų šluotą atkreipkite dėmesį į medinių
grindų  priežiūrą  ir  dėl  prietaiso
naudojimo pasitarkite su specialistu.

Mikropluošto šluostės
Daug kartų naudojamas šluostes galima skalbti skalbimo mašinoje ir saugiai naudoti ant bet kokių 
kietmedžio grindų. Balta mikropluošto šluostė tinkamiausia kasdieniam naudojimui ant jautresnių 
grindų, pavyzdžiui, sandaraus kietmedžio arba laminato. Pilką ir su baltais dryželiais šluostę galima 
naudoti šveičiant itin nešvarias grindis ir sunkiai nuvalomus nešvarumus.

PASTABA: komplekte esančių šluosčių tipas ir skaičius priklauso nuo modelio.

Aromatiniai diskeliai
Naudokite aromatinį diskelį kartu su garų šluota, kad išgautumėte gaivų aromatą.

Įdėkite aromatinį diskelį į skyrelį esantį šluostėje. Naudokite visą diską gaiviam kvapui arba 
padalinkite per pusę, kad aromatas būtų švelnesnis.

Patarimas
Nenaudokite valymo 
įrenginio, jei talpoje 
nėra vandens. 
Išgirsite bildesį, kuris
reiškia, jog talpa 
tuščia.



EKSPLOATAVIMAS

Paruošimas naudojimui
1. Uždėkite šluostę ant šluotos apačios. 
(Elastinga juosta prilaikys šluostę ant apačios) 
*Šis priedas gali jau būti pridėtas.
2. Pripildykite vandens talpą.

a. Vandens talpos atidarymas yra ant 
talpos šono. Atidarykite dangtelį ir pripilkite 
vandens naudodami vandens indelį. 
PASTABA: neperpildykite talpos, nes 
vanduo gali išsilieti. Geresniam rezultatui 
naudokite kambario temperatūros vandenį. 

b. Uždarykite talpos dangtelį ir tvirtai 
prispauskite.
3. Patraukite ir pasukite „Quick ReleaseTM“ 
greito paleidimo laido plėvelę, kad pilnai 
išvyniotumėte maitinimo laidą ir įkiškite 
kištuką į lizdą kaip aprašyta svarbiose saugos 
instrukcijose, 2 puslapyje. 

PASTABA: nepilkite chemikalų į „Lift-
OffTM“ garų šluotos vandens talpą.

PASTABA: po pirmojo garų šluotos 
panaudojimo arba per pirmąjį naudojimą 
po vandens talpos pripildymo, siurblys gali 
skleisti „beldimo“ garsus. Tai yra įprastas 
veikimas, kuris gali trukti iki 30 sekundžių.

ĮSPĖJIMAS
Spalvotos plokštės ant šluotos apačios šluotos 
naudojimo metu gali įkaisti. Nelieskite, kol 
prietaisas karštas.

Garų šluotos naudojimas
Valymo įrenginį galima naudoti tiek ant kietų 
grindų, tiek ant paprastų grindų naudojant 
specialius įrankius. Geriausiems rezultatams, 
pirmiausia išsiurbkite grindis išvalydami 
dulkes ir kitų nešvarumų likučius prieš 
naudodami garų šluotą.

Grindų valymo įrenginys sukurtas kietų grindų 
valymui, pavyzdžiui, keraminių plytelių, vinilo,
marmuro, akmens ir sandarių skietmedžio 
grindų valymui. Naudojimas ant vaškuotų arba 
nevaškuotų grindų gali sumažinti paviršiaus 
blizgesį. Šis valymo įrenginys netinka 
nesandarių grindų valymui. Kad pasiektumėte 
geriausius rezultatus, išbandykite įrenginį 
mažiau pastebimoje vietoje ir patikrinkite 



grindų gamintojo nurodytas priežiūros 
instrukcijas. 

1. Įkiškite kištuką į elektros lizdą ir palaukite 
30 sekundžių, kol įrenginys įkais. Šluotos 
įkaitimo metu mirksės indikacinė „pasirengęs“ 
lemputė. Kai šluota jau bus įkaitusi, lemputė 
nustos mirksėti ir degs pastoviai. Pirmiausia 
paspauskite įjungimo/išjungimo (On/Off) 
mygtuką, tada pasirinkite didelio (HI) arba 
mažo (LO) garų kiekio režimą.

HI (tinka tvirtoms grindims ar lipniems 
nešvarumams) 
LO (jautresnėms grindims ir kasdieniam 
grindų valymui). 

2. „Garų pagal poreikį“ įjungimas. Kai norėsite
paleisti garus, patraukite jungiklį. Jei 
nebenorite, kad garai eitų, atleiskite jungiklį.

3. Dezinfekuokite vietą ant grindų, naudokite 
mikropluošto šluostę, lėtai ir tolygiai braukite 
šluotą pirmyn atgal mažiausiai 3 kartus per tą 
pačią vietą nepertraukiama garų srove. 
Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, po 
naudojimo nuimkite šluostę ir ją išplaukite.

ĮSPĖJIMAS
Į garų šluotą niekada nepilkite nuoviras 
šalinančių, alkoholinių ar valymo priemonių, 
kadangi jos gali sugadinti prietaisą ir jį bus 
nesaugu naudoti. 

PATARIMAS: rekomenduojame naudoti 
distiliuotą ar demineralizuotą vandenį tam, kad 
prailgintumėte šluotos eksploatacinį laikotarpį.

EKSPLOATAVIMAS

Nepertraukiamas šluotos naudojimas
4. Suimkite už šluotos rankenos ir paleiskite norėdami
pradėti valymą.
5. Pradėkite valymą lėtai stumdami šluotą per grindų 
paviršių. Valymo metu
ant grindų paviršiaus atsiradusi drėgmė yra
įprastas reiškinys. 
6. Kai šluota nustoja leisti garus, išjunkite ją ir ištraukite 
kištuką iš elektros lizdo. Patikrinkite, ar 
vandens talpoje yra vandens. Jei talpa tuščia, pripildykite 
ją. 

SVARBU: medinių grindų dezinfekavimas nerekomenduojamas, kadangi nuolatinė garų 
srovė vienoje vietoje padidina medinių grindų paviršiaus sugadinimo riziką, ypač tose vietose,
kur dažnai vaikščiojama ir dažnai šviečia saulė, kadangi padidės medinių grindų paviršiaus 
dėvėjimasis ir jis bus labiau pažeidžiamas garų.

ĮSPĖJIMAS
Nuimant garų šluotos pagrindą, bus 
išleisti susikaupę garai. Kad 
išvengtumėte kontakto su karštais garais,
išjungę šluotą palaukite 10 sekundžių 
prieš nuimdami pagrindą ar įrankius. 
Įsitikinkite, kad prieš nuimant 
prijungiamus įrankius ar priedus garai 
yra išjungti.



„Lift-OffTM“ pagrindo naudojimas

PASTABA: keičiant režimus (nuo valymo su 
šluota prie rankinio pagrindo naudojimo), 
paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 
norėdami išjungti garus ir palaukite 10 
sekundžių. 

1. Įsitikinkite, kad garai išjungti ir palaukite 10 
sekundžių.
2. Paspauskite „Lift-Off“ paleidimo mygtuką ir 
patraukite rankinį pagrindą už rankenos.
3. Su sujungimu arba prailginimo žarna, 
prijungta prie rankinio pagrindo, prijunkite 
įrankį prie atidarymo angos.
4. Pasukite įrankį į vietą ir užfiksuokite.
5. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. 
Kai tik nustoja mirksėti „pasirengęs“ lemputė, 
reiškia, jog prietaisas įkaito. 
6. Paspauskite Hi/Lo režimų mygtuką ir 
pasirinkite norimą garų kiekį. 
7. Tik tada rankinis vienetas skleis garus.

PASTABA: rankinis garų įrankis neveiks be tinkamų priedų prijungimo. Privalote prijungti 
žarną arba sujungiamąjį įrankį, kad išeitų garai. Įrengtas apsauginis įrenginys neleidžia 
garams išeiti tada, kai nėra prijungta žarna ar sujungiamasis įrenginys.

PASTABA: prieš nuimdami arba prijungdami įrankius ir priedus išjunkite garus.

Prailginimo žarna Įrankių sujungimas



PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI
Šluosčių nuėmimas 
1. Ištraukite šluotos kištuką iš elektros lizdo. 
2. Atsargiai nuimkite šluotą nuo pagrindo naudodami „Quick ReleaseTM“ greito paleidimo antgalį. 
Šluotos padas ir pagrindas gali būti karšti.
3. Šluotos šluostę galima skalbti skalbimo mašinoje, šiltame vandenyje. Naudokite tik skystus 
valiklius. Nenaudokite audinių minkštiklio ar baliklio. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, 
šluostę džiovinkite natūraliai. 

NAUDOJIMO GARANTIJA

Garantija galioja tik už JAV ir Kanados ribų. 
Garantiją suteikia BISSELL International 
Trading Company BV („Bissell“).

Šią garantiją suteikia BISSELL. Garantija 
suteikia tam tikras teises ir yra papildomas jūsų 
privalumas pagal įstatymą. Jūs taip pat turite 
teises, pagal įstatymą, kurios gali skirtis 
priklausomai nuo šalies. Daugiau apie savo 
teises ir teisės gynimo priemones galite sužinoti 
susisiekę su vietiniu atstovu. Niekas šioje 
garantijoje negali pakeisti ar sumenkinti jūsų 
teises ar teisės gynimo priemones. Jei jums 
reikia papildomų nurodymų apie šią instrukciją 
arba turite kitų klausimų, prašome kreiptis į 
BISSELL klientų aptarnavimo centrą ar vietinį 
platintoją. 

Dviejų metų garantija
Pagal toliau nurodytas *IŠIMTIS IR 
APRIBOJIMUS, BISSELL per du metus nuo 
įsigijimo dienos iš originalaus pardavėjo 
pataisys arba savo nuožiūra nemokamai pataisys
arba pakeis (su naujomis iš naujo pagamintomis 
dalimis ir gaminiais) bet kurią sugedusią ar su 
defektais dalį. 

Neįgaliotasis remontas (ar bandymas taisyti 
gaminį) gali panaikinti garantijos galiojimą. 

Gaminio įvertinimo etiketės pašalinimas, 
sugadinimas ar jos padarymas neįskaitoma, taip 
pat gali panaikinti garantijos galiojimą.

IŠSAUGOKITE KAIP NURODYTA; BISSELL 
IR PLATINTOJAI NEATSAKO UŽ BET KOKĮ
NENUMATYTĄ PRARADIMĄ AR BET 
KOKĮ SUGADINIMĄ, SUSIJUSĮ SU 
GAMINIO NAUDOJIMU, ĮSKAITANT 
NERIBOJAMĄ NAUDOS AR VEIKLOS 
PRARADIMĄ, VEIKLOS TRUKDYMĄ, 
GALIMYBIŲ NETEKIMĄ, NELAIMES, 
NEPATOGUMĄ IR NUSIVYLIMĄ. 
IŠSAUGOKITE KAIP NURODYTA; BISSELL 
ATSAKOMYBĖ NEVIRŠYS GAMINIO 
ĮSIGIJIMO KAINOS.

BISSELL JOKIAIS BŪDAIS NEIŠSKIRIA IR 
NEAPRIBOJA ATSAKOMYBĖS: (A) 
MIRTIES AR SUŽALOJIMŲ ATVEJU, 
SUKELTŲ MŪSŲ AR DARBUOTOJŲ, 
SUBRANGOVŲ AR AGENTŲ APLAIDUMO; 
(B) APGAULĖS AR APGAULINGO 
KLAIDINIMO ATVEJU; (C) AR BET KOKIU 
KITU ATVEJU, KURIS NĖRA APRIBOTAS 

ĮSPĖJIMAS
Norėdami sumažinti elektros šoko 
riziką, prieš atlikdami techninės 
priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir
ištraukite kištuką iš elektros lizdo. 

PERSPĖJIMAS
Jei paliksite stovinčią šluotą 
su šlapia šluoste, ji gali palikti
baltas žymes ant jūsų grindų. 
Jas galite nuvalyti su actu.



BISSELL rekomenduoja išsaugoti originalią 
pakuotę ir įsigijimo datą patvirtinantį čekį 
garantijos galiojimo laikotarpiu, tokiu atveju, jei 
bus poreikis patvirtinti garantijos galiojimą. 
Išsaugojus originalią pakuotę nereikės iš naujo 
pakuoti gaminio ir tai palengvins 
transportavimą, tačiau pakuotės išsaugojimas 
nėra garantijos galiojimo sąlyga.

Jei BISSELL pakeitė jūsų gaminį pagal šią 
garantiją, naujam gaminiui bus taikomas likęs 
garantijos laikotarpis (skaičiuojant nuo 
originalaus gaminio įsigijimo dienos). 
Garantijos laikotarpis nebus pratęsiamas 
nepaisant to ar gaminys buvo pataisytas ar 
pakeistas.

*GARANTIJOS IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI 

Garantija taikoma asmeniniam, bet ne 
komerciniam gaminių naudojimui. Keičiamoms 
dalims, pavyzdžiui, filtrams, diržams, šluotos 
šluostėms, kurias turi prižiūrėti ir pakeisti pats 
naudotojas garantija negalioja.

Ši garantija netaikoma defektams, atsiradusiems 
dėl gaminio dėvėjimosi. Gedimams 
atsiradusiems dėl naudotojo ar kitų šalių kaltės 
(nelaimingo atsitikimo, neapdairumo, 
piktnaudžiavimo, instrukcijų nepaisymo ar kito 
naudojimo ne pagal instrukciją) garantija 
netaikoma.

ĮSTATYMO AR NĖRA JO IŠIMTIS. 

Apsilankykite BISSELL internetinėje svetainėje: www. BISSELL.com
Kreipdamiesi į BISEELL, turėkite ir šluotos modelio numerį. 

Prašome įrašyti modelio numerį:_____________________ Įrašykite pirkimo datą:______________
PASTABA: Prašome išsaugoti originalų pardavimo kvitą, jis įrodo įsigijimo datą, jei reikia 
patvirtinti garantijos galiojimą. Daugiau informacijos rasite garantijos skyrelyje.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


