
DULKIŲ SIURBLYS BISSELL PET HAIR ERASER® BS1941
NAUDOTOJO VADOVAS

Sukurtas namams, kuriuose yra naminių gyvūnėlių.

Domina mokomieji vaizdo įrašai, padedantys išmok  naudo s prietaisu? 

Apsilankykite mūsų nklalapyje www.BISSELL.com.

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

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

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

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

 Vyresni nei 8 metų vaikai, 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 suaugusiųjų neprižiūrimiems

vaikams valy  ir tvarky  prietaiso.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

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

specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

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

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

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

 Prietaisas – ne žaislas!

 Naudokite prietaisą k pagal instrukcijų nurodymus.

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.

 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.

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

aštrių kampų.

 Nestatykite prietaiso ant laido.

 Laikykite prietaiso laidą toliau nuo įkaistančių paviršių.

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

 Nelieskite prietaiso ir jo 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  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 .

 Naudokite prietaisą k uždarose patalpose ir k sausiems paviršiams siurb .

 Laikykite prietaisą ant plokščio paviršiaus. 

 Nenaudokite prietaiso degan ems ar svylan ems daiktams, tokiems kaip cigaretės, degtukai ar karš  pelenai, siurb .

 Nenaudokite prietaiso, neįdėję dulkių surinkimo maišelio ir/ar filtrų.

 Nenaudokite atvirame ore arba šlapiems paviršiams siurb .

 Prietaisas turi dvigubą izoliaciją. Naudokite k iden škas gamintojo atsargines dalis.
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 Nepalikite veikiančio prietaiso vienoje vietoje, nenustatę statmenos rankenos pozicijos.

 Išjunkite iš rozetės, prieš prijungdami ar nuimdami TurboBrush® arba Pet TurboEraser® galvutes.

 Jei prietaisas turi BS 1363 kištuką, naudokite jį k su 13 A saugikliu, ASTA patvir ntu BS 1362 modeliui. Atsarginių dalių

įsigy  galite kreipdamiesi į BISSELL atstovą Jūsų šalyje. Jeigu dėl kokios nors priežas es nupjovėte kištuką, išmeskite jį. Į

elektros lizdą įjungtas nupjautas kištukas gali tap  elektros šoko priežas mi.

Priedas tarpeliams ir plyšeliams su LED indikatoriumi

 Dėmesio:  rizikuojate  nusidegin  ar  sukel  gaisrą.  Nekraukite  šio  priedo,  neišrinkite  jo,  nekai nkite  virš  60°C  ir

nedeginkite. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje ir originalioje pakuotėje, kol jų nenaudojate. Saugiai ir

operatyviai išmeskite panaudotas baterijas.

 Niekada nedėkite baterijų į burną. Nuriję baterijas, kreipkitės į gydytoją ar apsinuodijimų informacijos biurą.

 Keiskite baterijas k kitomis CR1632 modelio baterijomis.  Naudodami kitokios  rūšies baterijas, galite sukel  gaisrą ar

sprogimą. CR1632 baterijų galite įsigy  visuose prekybos taškuose, kur parduodamos baterijos.

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

Prietaisas skirtas naudo  k namuose.

 DĖMESIO!

 Plas kinės  plėvelės  gali  bū  pavojingos.  Laikykite  jas  toliau  nuo  vaikų,  kad  jie,  žaisdami  su  pakuotės  elementais,

neuždustų.

 Nejunkite prietaiso į rozetę, prieš tai gerai nesusipažinę su prietaiso naudojimo principais.

 Norėdami sumažin  elektros šoko kimybę, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės dar prieš pradėdami taisy

ir valy  prietaisą.

GREITO PALEIDIMO VADOVAS
Naudotojo vadove rasite naudojimo instrukcijas, produkto aprašymą ir svarbius saugumo perspėjimus.

Surinkimas

1. Įstatykite siurbimo vamzdžio galą į prietaiso pagrindo viršu nę dalį. Tinkamai įstatę vamzdelį, išgirsite spragtelėjimą.

2. Įstatykite  žarnelės  galą  į  siurblio  pagrindą,  pastumdami  rankenėlę  į  vidų  ir  žemyn.  Paspauskite  jos  apačią,  kad  ji

spragtelėdama užsifiksuotų.

3. Paspausdami įstatykite žarnelę į gnybtą.

4. Įstatykite laido vyniojimo detalę taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą. Apvyniokite laidą aplink vyniojimo detalę.

5. Dėmesio, svarbu: automa škai nustatytas grindų valymo režimas. Norėdami naudo  prietaiso priedus, pasukite siurblio

įsiurbimo rankenėlę, kad išlygiuotumėte jos rodyklėlę ir žarnelės/priedo įsiurbimo režimą.
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6. Padėkite saugo  lanksčią tarpelių ir plyšelių galvutę ir Pet TurboEraser® galvutę. Smarkiai paspausdami, prijunkite dviejų

dalių įrankių dėžutę prie prietaiso pagrindo.

Sveikiname įsigijus BISSELL dulkių siurblį!

Kam nepa nka švara? Džiaugiamės, kad šis novatoriškas prietaisas padės Jums pasirūpin  savo namų tvarka ir grožiu. Norėdami

už krin , kad prietaisas po penkerių metų veiktų taip pat gerai, kaip ką k įsigijus, šiame naudotojo vadove pateikiame patarimų,

kaip naudo , prižiūrė  ir, kilus problemų, tvarky  prietaisą.

Sudedamosios dalys

1. Dviejų dalių įrankių dėžutė

2. Lankstus  priedas  plyšeliams  ir

tarpeliams

3. Pritvir namas  priedas  kietoms

grindims

4. Laido vyniojimo gnybtas

5. Priedas plyšeliams ir tarpeliams

su  LED  indikatoriumi  ( k  tam

kruose modeliuose)

6. Pet TurboEraser® galvutė

7. Siurbimo žarnelė

8. Siurblio pagrindas

Atkreipkite dėmesį: standar nis prietaiso priedų rinkinys priklauso nuo modelio.

Norėdami  sužino ,  kokios  detalės  sudaro  Jūsų  modelį,  žr.  pakuotės  sudė  ant

kartoninės prietaiso dėžės.
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Prietaiso dalys

1. Pagrindinė siurbimo žarnelė

2. Žarnelės prijungimo vieta

3. Siurbimo  vamzdelio

atvėrimo skląs s

4. Laido fiksatorius

5. Laidas

6. Apa nis  laido  vyniojimo

gnybtas

7. Rankenėlė  ir  siurbimo

vamzdelis

8. Pernešimo rankenėlė

9. Vidinis variklio filtras

10. Vidinis  cikloninio  siurbimo

skyriklis

11. Nešvarumų talpykla

12. Nešvarumų  talpyklos

ištuš nimo mygtukas

13. Išorinis variklio filtras

14. Aukščio  reguliavimo

mygtukas

15. Siurbimo šepetys

16. Rankenėlės  nuėmimo

mygtukas

17. Prietaiso ON/OFF mygtukas

18. Šepečio  cilindro  ON/OFF

mygtukas

19. Talpyklos  nuėmimo

mygtukas

20. Žarnelės / vamzdelio ir siurblio siurbimo rankenėlė 

Įrankių dėžutė

Laikykite lankstų priedą plyšeliams ir tarpeliams bei Pet TurboEraser® galvutę įrankių dėžutėje.

Smarkiai spustelėdami dėžutę, pritvir nkite ją prie prietaiso pagrindo.

Paruošimas naudo

 DĖMESIO!  Nejunkite  prietaiso  į  rozetę,  prieš  tai  nesusipažinę  su  prietaiso  veikimo

principais ir neperskaitę naudojimo instrukcijų.

Atkreipkite dėmesį: prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad žalias įsiurbimo mygtukas prietaiso šone yra pasuktas iki grindų

siurbimo padė es. 

1. Atsargiai koja priminkite prietaiso pagrindą ir atgal patraukite rankenėlę, kad ją atlenktumėte.
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2. Įjunkite  prietaisą,  paspausdami  prietaiso  įjungimo mygtuką (I  –  įjungtas,  II  –  išjungtas).  Paspauskite  šepečio  cilindro

mygtuką, kad įjungtumėte kilimų siurbimo parink . Šepečio cilindras yra įjungtas, kai dega įjungimo lemputė.

Atkreipkite  dėmesį:  prietaisui  stovint  stačiam,  šepetys  automa škai  išsijungs.  Norėdami  vėl  aktyvuo  kilimų siurbimo režimą,

atlenkite siurblio rankenėlę.

3. Pasukite aukščio reguliavimo rankenėlę, kad nustatytumėte reikiamą kilimų siurbimo lygį.

Atkreipkite dėmesį: op maliam kilimų valymui nustatykite mažiausią galimą parink . Jei siurblį sunku stum , nustatykite didesnę 

parink . 

Atkreipkite dėmesį: aplink šepečio cilindrą apsivyniojus plaukams, keletą kartų perbraukite siurblį pirmyn ir atgal ant švaraus 

kilimo. Taip atpalaiduosite prikibusius plaukus.

Kietų grindų valymo galvutės prijungimas

1. Prijunkite kietų grindų galvutę op maliam kietų grindų paviršių valymui.

2. Norėdami nuim  šią detalę, dviem pirštais laikykite už ant kojelės esančių įpjovų ir kilstelėkite pritvir namą kietų grindų

priedą. 

Apsauginė šepečio cilindro lemputė

1. Užsidegus raudonai indikatoriaus lemputei, esančiai aplink aukščio reguliavimo rankenėlę, žinosite, kad suveikė apsauginis

šepečio cilindro mechanizmas.

2. Pastatykite prietaisą stačią ir išjunkite jį.
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3. Saugiklis galėjo suveik , jei naudojote prietaisą ant labai minkšto paviršiaus. Aukščio reguliavimo rankenėle pasirinkite

storo kilimo parink . Pa krinkite, ar šepečio cilindre nėra daug nešvarumų. Jei reikia, juos pašalinkite.

4. Vėl įjunkite prietaisą ir tęskite valymą.

Atkreipkite dėmesį: išjunkite šepečio cilindrą,  kai siurbiate kietus arba lengvai pažeidžiamus paviršius, kuriems galėtų pakenk

besisukan s šepetys, pvz. kietą medieną, plyteles, mažus pa esalus ar medžiaginius kilimus su ilgais kutais. 

Valymas virš grindų: rankenėlė

1. Norėdami naudo  prietaiso priedus ir  žarnelę /  siurbimo vamzdelį,  pasukite  žalią  rankenėlę ir  išlygiuokite  su užrašu

„žarnelės / priedų siurbimas“.

3. „Du viename“ šepetys naminiams gyvūnams turi baltus, minkštus šerelius ir gumines rankenėles, padedančias lengviau

pašalin  augin nių  plaukus.  Valydami  lengvai  pažeidžiamus  paviršius,  naudokite  galvutės  pusę  su  baltais,  minkštais

šereliais.

4. Atskirkite galvutę nuo prietaiso ir apsukite ją, kad naudotumėte guminį paviršių gyvūnų plaukams pašalin  nuo baldų.

Prijungdami  galvutę,  įsi kinkite,  kad  išgirdote  du  spragtelėjimus.  Baigę  naudo  rankenėlę,  patraukite  ją  atgal  link

vamzdelio taip, kad pasigirstų spragtelėjimas. Norėdami baig  naudo  priedus, pasukite žalią rankenėlę atgal iki grindų

siurbimo parink es.

Valymas virš grindų: vamzdelis
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1. Norėdami valy  platesniame plote, paspauskite vamzdelio nuėmimo mygtuką ir ištraukite rankenėlę.

2. Prijunkite prie vamzdelio galo pageidaujamą priedą.

Valymas virš grindų: žarnelė

Atkreipkite dėmesį: Pet TurboEraser® galvutė ir priedas plyšeliams bei tarpeliams su LED indikatoriumi nka visiems trims valymo

virš grindų paviršiaus režimams (t. y. valymui su rankenėle, žarnele arba vamzdeliu).

Atkreipkite dėmesį: baigę naudo  priedus, nepamirškite žaliu valdikliu nustaty  grindų siurbimo režimo.

Priedas plyšeliams bei tarpeliams su LED indikatoriumi

1. Prieš pradėdami naudo  priedą, ištraukite fiksatorių iš baterijų skyriaus durelių, kad jį aktyvuotumėte. Prijunkite prie

rankenėlės, vamzdelio ar žarnelės. Automa škai įsižiebs LED indikatoriaus lemputė.

2. Norėdami  pakeis  LED  baterijas,  naudokite  „Phillips“  galvutės  atsuktuvą,  kad  atsuktumėte  mažą  baterijų  skyrelio

dangtelio varžtelį.  Nuėmus dangtelį,  rasite dvi CR1632 3 V baterijas. Ištraukite abi baterijas ir pakeiskite jas naujomis.

Pa krinkite  baterijų  poliškumą  („+“  simbolis  turėtų  bū  išorinėje  baterijų  dalyje).  Išmeskite  panaudotas  baterijas.

Laikykite baterijas toliau nuo vaikų. Neišrinkite jų ir nedeginkite.  

Atkreipkite  dėmesį:  LED  lemputė  įsižiebs,  nedideliam  fiksatoriui,  esančiam  šalia  plyšelių  ir  tarpelių  valymo  priedo  jung es,

prisilietus prie rankenėlės, žarnelės ar vamzdelio. Naudojant priedą prijungtą prie vamzdelio, įsi kinkite, kad jis nekyšo iš angos

vamzdelio gale.
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Siurblio variklio apsauga
Prietaisas turi vidinį šiluminį saugiklį, saugan  siurblį nuo perkai mo. Įsijungus šiam saugikliui, nustos veikęs prietaiso variklis. Tokiu

atveju darykite taip:

1. Paspauskite siurblio išjungimo mygtuką (OFF) ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.

2. Išsiaiškinkite  perkai mo  priežas .  Galbūt  prisipildė  nešvarumų  talpykla  ar

užsikimšo  prietaiso  detalės?  Galbūt  reikia  išvaly  filtrus?  Pašalinkite  problemą,

vadovaudamiesi trikdžių šalinimo instrukcijomis.

3. Palikite  prietaisą atvės  maždaug 30 minučių.  Saugiklis  automa škai  išsijungs ir

galėsite tęs  valymą. Jeigu prietaisas  vis  ek neįsijungia arba jeigu pakarto nai

suveikia  saugiklis,  prietaisui  gali  prireik  nuodugnesnės  apžiūros.  Kreipkitės  į

įgaliotą BISSELL klientų aptarnavimo centrą. 

Atkreipkite  dėmesį:  šiluminis  saugiklis  reguliuoja  k  pagrindinio  variklio  veiklą.  Suveikus

saugikliui, šepečio cilindro variklis veiks įprastai, tačiau nebebus įsiurbiamas oras.

Nešvarumų talpyklos nuėmimas ir ištuš nimas

 Dėmesio! Norėdami sumažin  elektros šoko pavojų, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo

kištuką iš rozetės, prieš prietaisą valydami ar taisydami.

 Dėmesio! Nenaudokite siurblio su sudrėkusiais ar šlapiais filtrais. Prieš surinkdami nešvarumų talpyklą, leiskite valytoms 

dalims visiškai išdžiū .

 Dėmesio! Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad nešvarumų talpykla yra prijungta ir užsifiksavusi, taip pat kad yra 

prijung  visi išoriniai bei vidiniai variklio filtrai. NENAUDOKITE prietaiso, neprijungę filtrų.

Atsarginės dalys
Norėdami įsigy  atsarginių dalių, apsilankykite BISSELL nklalapyje www.BISSELL.com ir paieškos laukelyje įveskite siurblio modelio 

numerį.

Vidinių variklio filtrų valymas ir kei mas
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Galėsite plau  ek vidinį nklinį, ek putų filtrą. Perplaukite juos švelniai veikiančia valymo priemone, nuplaukite švariu vandeniu ir 

išspausdami pašalinkite perteklinį vandenį. Prieš įstatydami filtrus atgal į vietą, leiskite jiems visiškai išdžiū . 

Įstatykite išdžiūvusius vidinius variklio filtrus atgal į viršu nę nešvarumų talpyklos dalį, įdėdami putų filtrą pasku nį.

Išorinio variklio filtro valymas ir kei mas

Kilstelėdami išimkite filtrą. Norėdami įstaty  filtrą atgal į vietą, įdėkite filtrą į prietaisą ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jis 

spragtelėdamas užsifiksuotų.

Klostuoto filtro NEGALIMA plau . Jeigu jame susikaupė daug nešvarumų ir dulkių, atsargiai pastuksenkite filtrą į šiukšlių dėžės 

kraštą.

Vidinio cikloninio siurbimo skyriklio valymas 

Jei reikia, pastuksenkite skyriklį į šiukšlių dėžės šoną ir perplaukite šiltu vandeniu. Prie įstatydami skyriklį atgal į dulkių talpyklą, 

įsi kinkite, kad jis visiškai išdžiūvo.

Pet TurboEraser® galvutės priežiūra
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Išimkite šepečio velenėlį, dirželį ir ratuką. Pa krinkite, ar šios detalės nėra pažeistos. Jei reikia, pakeiskite jas naujomis. 

Norėdami surink  prietaiso detales, išlygiuokite du abiejuose ratuko galuose esančius spaustukus ir dirželį. Spustelėdami įstatykite 

detalę.

Įstatykite šepečio cilindrą su dirželiu atgal į vietą. Prietaiso plokštė iki galo neužsidarys, kol visos detalės nebus nkamai išlygiuotos. 

Šepečio ir dirželio kei mas

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Apverskite prietaisą ir išsukite 9 varžtus, naudodami „Phillips“ atsuktuvo galvutę, 

kad nuimtumėte apa nį dangtelį.

2. Ištraukite šepečio cilindrą ir nuimkite dirželį nuo variklio mechanizmo. Pakeiskite cilindrą ir/ar dirželį.

3. Pa krinkite, ar nepažeistas šepečio cilindras, pastatydami jį ant galiuko ir pasukdami. Kartą pasukus šepečio cilindrą, jis 

turėtų keletą kartų lengvai apsisuk . Jei cilindras nesisuka, pakeiskite jį nauju. Taip pat apžiūrėkite prietaiso dirželį ir 

pakeiskite jį nauju, jei jis atrodo pažeistas.

4. Uždėkite dirželį atgal ant šepečio cilindro. Prispauskite dirželį prie cilindro ir spaustukais pritvirkinkite prie variklio 

mechanizmo. Pasukite cilindrą, kad įstatytumėte jį į vietą, ir išlygiuokite antgalius. Prijunkite išorinį dangtelį, prisukdami 9 

varžtus. 
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Atkreipkite dėmesį: jei į prietaiso kojelę patenka pašalinis daiktas ir šepetys išsijungia, išjunkite siurblį ir ištraukite jo kištuką iš 

rozetės. Pašalinkite įstrigusį daiktą. Įjungus prietaisą į rozetę ir spustelėjus įjungimo mygtuką, šepetys automa škai pradės veik .

Trikdžių šalinimas

 Dėmesio!  Norėdami  sumažin  elektros  šoko pavojų,  išjunkite  prietaisą  ir  ištraukite  jo  kištuką iš  rozetės,  prieš  prietaisą

valydami ar taisydami.

Problema Galima priežas s Sprendimas

Nesisuka šepečio cilindras. Šepečio cilindras yra išjungtas. Įsi kinkite, kad pasirinkta ON šepečio cilindro 

parink s.

Prietaisas stovi stačias ir užrakintas. Atlenkite siurblį atgal ir paspauskite šepečio 

cilindro ON mygtuką. 

Siurbiate labai minkštą kilimą. Aukščio valdymo rankenėle pasirinkite aukšto 

kilimo padė . Išjunkite siurblį ir pakarto nai jį 

įjunkite.

Suveikė šepečio cilindro apsaugos 

mechanizmas. Mėlyna aukščio 

reguliavimo lemputė įsižiebia 

raudonai.

Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Pa krinkite, 

ar cilindre nesusikaupė daug nešvarumų. Jei reikia, 

juos pašalinkite.

Cilindre susikaupė daug nešvarumų, 

neleidžiančių šepečiui suk s.

Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Pa krinkite, 

ar cilindre nesusikaupė daug nešvarumų. Jei reikia, 

juos pašalinkite.

Siurblys neįsiurbia nešvarumų. Įsiurbimo rankenėle pasirinkta 

žarnelės/priedų siurbimo parink s.

Pasukite rankenėlę taip, kad rodyklė rodytų į 

grindų siurbimo parink .

Nešvarūs prietaiso filtrai. Išimkite ir perplaukite vidinį variklio filtrą. Prieš 

įstatydami filtrą atgal, leiskite jam visiškai išdžiū .

Išimkite išorinį variklio filtrą ir pastuksenkite jį į 

šiukšlių dėžės kraštą, kad pašalintumėte 

nešvarumus. Priklausomai nuo naudojimo 

dažnumo, keiskite šį filtrą kas 3-6 mėnesius.

Siurblys užsikimšo. Pašalinkite nešvarumus ir pašalinius daiktus, 

trukdančius laisvam šepečio cilindro judėjimui.

Ne nkamai įstatyta nešvarumų 

surinkimo talpykla.

Paspauskite atvėrimo mygtuką, kad išimtumėte 

nešvarumų talpyklą, ir nkamai ją įstatykite.

Pagrindinėje žarnelėje yra įtrūkimas 

ar skylė.

Įsigykite naują žarnelę iš įgalioto klientų 

aptarnavimo centro.

Neprijungta pagrindinė žarnelė. Iš naujo prijunkite žarnelę, stumtelėdami žarnelės 

jungiamąją dalį taip, kad ji užsifiksuotų.

Užsikimšo žarnelė arba vamzdelis. Pa krinkite, ar neužsikimšo žarnelė, atskirdami ją 

nuo rankenėlės. Išrinkite vamzdelį ir taip pat jį 

pa krinkite.

Aplink šepečio cilindrą apsivyniojo 

plaukai.

Pastumdykite šepe  pirmyn ir atgal ant švaraus 

kilimo, kad atpalaiduotumėte plaukus.

Iš siurblio veržiasi nešvarumai. Prisipildė nešvarumų talpykla. Ištuš nkite nešvarumų talpyklą.

Neįstaty  filtrai. Pa krinkite, ar prijung  visi išoriniai ir vidiniai 

variklio filtrai.

Žarnelė neįsiurbia nešvarumų. Siurbimo valdikliu pasirinktas grindų 

siurbimo režimas.

Pasukite valdiklį, kad rodyklė žiūrėtų į žarnelės / 

priedų siurbimo parink .

Jei problemos nepavyksta pašalin  arba jeigu ji nėra aprašyta šioje skiltyje, nuneškite prietaisą įgalioto klientų aptarnavimo centro 

specialistams. Kilus klausimų, kreipkitės į BISSELL – esame visada pasiruošę Jums padė !

Garan ja
Prietaisui  suteikiama 5 metų 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. 

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

naujomis ar pataisytomis detalėmis. 
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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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