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NAUDOTOJO VADOVAS

Svarbios saugumo taisyklės
PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE 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.

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

 Nenaudokite atvirame ore ir šlapiems paviršiams valyti.
 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Būkite itin atidūs, kai prietaisą naudoja vaikai arba kai prietaisas naudojamas netoli jų.
 Naudokite prietaisą tik pagal šiose naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį.
 Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
 Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Nenaudokite prietaiso, kuris pradėjo prastai veikti, buvo numestas, pažeistas, ilgai paliktas atvirame ore arba įmerktas į

vandenį. Nuneškite jį į klientų aptarnavimo centrą, kad jo specialistai pataisytų prietaisą.
 Netraukite ir nenešiokite prietaiso už laido. Nenaudokite laido kaip rankenėlės. Nepriverkite laido durimis ir nelaikykite jo

ant aštrių kampų ir baldų kraštų. Nestatykite prietaiso ant jo laido. Laikykite prietaiso laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.
 Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, traukite už kištuko, o ne laido.
 Nelieskite įkrovimo stovelio (kištuko ir pagrindo) šlapiomis rankomis.
 Nekraukite prietaiso atvirame ore.
 Prietaisui įkrauti naudokite tik gamintojo parduodamą įkroviklį.
 Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai pažeistas. Prietaisui degant, gali susprogti jo baterijos.
 Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu užsikimšusios prietaiso angos.
 Neleiskite prietaiso angose kauptis dulkėms, pūkeliams, plaukams ir kitiems nešvarumams, galintiems trukdyti tinkamam

oro įsiurbimui ir išpūtimui.
 Saugokite pirštus ir kitas kūno dalis. Laikykite plaukus ir drabužius toliau nuo prietaiso angų ir judančių detalių.
 Būkite ypač atsargūs, kai naudojate prietaisą laiptams valyti.
 Nenaudokite degioms medžiagoms (degiam žiebtuvėlių skysčiui, benzinui, žibalui ir pan.) siurbti. Nenaudokite prietaiso

ten, kur yra sprogių skysčių ar dujų.
 Visuomet išjunkite prietaisą, prieš prijungdami ar nuimdami siurbimo galvutę su varikliu.
 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., siurbti.
 Nenaudokite  prietaiso  degančioms  ar  rūkstančioms  medžiagoms  valyti,  pvz.  cigaretėms,  degtukams  ar  karštiems

pelenams.
 Nenaudokite prietaiso, neprijungę dulkių surinkimo talpyklos ir filtrų.
 Naudokite tik sausiems paviršiams, esantiems uždarose patalpose, siurbti.
 Laikykite prietaisą ant lygaus ir plokščio paviršiaus.
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 DĖMESIO! Norėdami sumažinti elektros šoko tikimybę, nenaudokite prietaiso atvirame ore ir ant šlapių paviršių. Galite 
susižeisti arba sukelti gaisrą! Prietaiso viduje nėra detalių, kurias galėtų keisti pats naudotojas. Naudokite tik kartu su gamintojo 
parduodamu įkrovikliu: SSA-340100EU (25 V) arba SSA-250100EU (18 V). 
Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. 

Sveikiname įsigijus BISSELL dulkių siurblį!
Dėkojame, kad pasirinkote BISSELL. Ši modernios technologijos universali namų valymo sistema pagaminta vadovaujantis ilgamete
įmonės patirtimi.
Puikios kokybės BISSELL dulkių siurbliui suteikiama ribota gamintojo garantija. Jei kilo problemų naudojantis prietaisu, kreipkitės į
gamintojo įgaliotą klientų aptarnavimo skyrių, kuriame dirbantys patyrę specialistai stengsis greitai ir efektyviai Jums padėti. 
Marko J. Bissellio prosenelis sukūrė BISSELL garų purkštuvo-valytuvo prototipą 1876 m. Šiandien BISSELL – aukštos kokybės buitinės
technikos prietaisų rinkos lyderis visame pasaulyje, kuris stengiasi užtikrinti visuomet nepriekaištingą klientų aptarnavimą. BISSELL
sukurti produktai pasižymi puikiu dizainu bei aukšta kokybe. 
BISSELL dėkoja, kad pasirinkote mūsų prietaisą.

Instrukcijose naudojami simboliai
DĖMESIO! Galite  susižeisti  ar  sukelti  gaisrą.  Gali  nukrėsti  elektra.

Laikykitės  instrukcijose  pateikiamų  naudojimo  taisyklių,
kad užtikrintumėte savo ir aplinkinių saugumą.

NAUDOTOJO VADOVAS Perskaitykite  visas  naudotojo  vadove  esančias  saugumo
taisykles.

IŠMETIMAS Nemeskite  atitarnavusio  prietaiso  kartu  su  buitinėmis
atliekomis.  Nuneškite  jį  į  specialų  buitinės  technikos
surinkimo punktą, kad prietaisas būtų perdirbamas. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkai daromą žalą. 

Prietaiso dalys

1. Valdymo  mygtukai  (prietaiso  įjungimas;  šepečio  cilindro  įjungimas  ir
išjungimas;  įsiurbimo  galios  valdiklis;  „EdgeReach“  mygtukas
intensyviam nešvarumų įsiurbimui visose siurbimo galvutės dalyse)

2. Sulankstomos rankenėlės atleidimo mygtukas
3. Rankinės siurblio dalies įjungimo mygtukas
4. Dulkių talpyklos nuėmimo mygtukas
5. Įkrovimo indikatoriaus lemputė
6. Atskiriama rankinė siurblio dalis
7. Dulkių talpykla
8. Plaunamas filtro indelis
9. Šarnyrinė galvutė
10. Plyšelių ir tarpelių valymo galvutė su šepetėliu
11. Įkroviklio adapteris ir kištukas
12. Įkrovimo stovelis
13. Ilginamoji lazdelė (papildoma)

 DĖMESIO!  Plastikinės  pakuotės  detalės  gali  būti  labai  pavojingos.  Laikykite  pakuotę  toliau  nuo
kūdikių ir mažų vaikų, kad jie neuždustų.

 DĖMESIO!  Nejunkite  prietaiso  į  rozetę,  prieš  tai  nesusipažinę  su  prietaiso  veikimo  principais  ir
neperskaitę visų naudojimo instrukcijų.

 DĖMESIO!  Norėdami  sumažinti  elektros  šoko pavojų,  išjunkite prietaisą ir  ištraukite poliarizuotą
kištuką iš rozetės prieš prietaisą taisydami ir tvarkydami.

Surinkimas
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 DĖMESIO! Nejunkite prietaiso
į  rozetę,  prieš  tai  nesusipažinę  su
prietaiso  veikimo  principais  ir
neperskaitę  visų  naudojimo
instrukcijų.

   

Naudojimas

 DĖMESIO! Nenaudokite prietaiso, jeigu prietaiso filtrai yra šlapi arba sudrėkę. Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad visi
filtrai ir dulkių surinkimo maišeliai yra savo vietose.

A.
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B.

C.

D.

 DĖMESIO!  Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, išjunkite prietaisą ir ištraukite poliarizuotą prietaiso kištuką iš rozetės
prieš prietaisą taisydami ir valydami. 
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Valymas ir priežiūra
Šepečio cilindro perjungimas
Dideliems nešvarumų kiekiams susikaupus prietaiso valymo galvutėje, šepečio cilindras gali užstrigti ir pradėti prastai veikti. Tokiu
atveju  išjunkite  prietaisą  ir  pašalinkite  cilindre  įstrigusius  nešvarumus.  Prieš  vėl  įjungdami  prietaisą,  palaukite  maždaug  15
sekundžių, kad atvėstų prietaiso variklis. Varikliui atvėsus, prietaiso šepetys vėl pradės normaliai veikti. 

Baterijų išmetimas
Prieš išmesdami nebetinkamą naudoti „MultiReach Ion“ siurblį, išimkite maitinimo elementus ir tinkamai juos išmeskite.

 DĖMESIO!  Išmesdami  baterijas,  sugadinsite  prietaisą.  Tokiu  atveju  nebegalios
gamintojo garantija.

1. Dėmesio,  svarbu:  ištraukite  prietaiso  įkroviklio  kištuką  iš  rozetės  ir  visiškai
iškraukite prietaisą.

2. Atskirkite rankinę siurblio dalį nuo prietaiso korpuso. Atskirkite dulkių talpyklą
nuo rankenėlės.

3. Atsukite 2 „Phillips“ varžtus ir išimkite rankinės siurblio dalies sklaidytuvus.
4. Atsukite 2 rankinės siurblio dalies dangtelio „Phillips“ varžtus.
5. Kilstelėdami nuimkite rankinės siurblio dalies dangtelį.
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6. Išimkite specialų strypelį.
7. Atsukite 5 „Phillips“ varžtus, esančius rankinės siurblio dalies šonuose.
8. Atskirkite visą maitinimo elementų bloką.
9. Nukirpkite laidus ir apvyniokite jų galus izoliacine juostele.
10. Laikykite  maitinimo  elementų  bloko  baterijas  kartu.  NEATSKIRKITE  atskirų  baterijų.  Norėdami  išmesti  panaudotas

baterijas, vadovaukitės Jūsų gyvenamoje vietoje galiojančiais atliekų tvarkymo reikalavimais.
11. Nuneškite likusias prietaiso detales į buitinės technikos supirkimo punktą, kad prietaisas būtų perdirbamas. 

 DĖMESIO! Negadinkite ir nelieskite atitarnavusių baterijų. Išmeskite baterijas, vadovaudamiesi galiojančiais atliekų tvarkymo
reikalavimais.

Trikdžių šalinimas

 DĖMESIO!  Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, išjunkite prietaisą ir ištraukite poliarizuotą prietaiso kištuką iš rozetės
prieš prietaisą taisydami ir valydami. 

Problema Galimos priežastys Sprendimas

Siurblys neįsijungia.

Ne iki galo įkrauta baterija.
Įkraukite bateriją, vadovaudamiesi prietaiso įkrovimo 
instrukcijomis. 

Naudojamas netinkamas įkroviklis.
Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamą įkroviklį. Ant 
atskiriamos rankinės siurblio dalies esanti etiketė nurodo, 
kokį įkroviklį galima naudoti.

Nesisuka siurblio valymo 
šepetys.

Šepetys yra užsikimšęs. 
Pašalinkite pašalinius daiktus, įstrigusius šepečio cilindre. Žr. 
skiltį „Šepečio cilindro perjungimas“.

Reikia perjungti šepetį. Žr. skiltį „Šepečio cilindro perjungimas“.

Sugadintas šepečio cilindro dirželis.
Kreipkitės į gamintojo atstovą Lietuvoje, kad įsigytumėte 
atsarginių prietaiso dalių.

Silpnas įsiurbimo 
galingumas.

Prisipildė dulkių talpykla. Ištuštinkite dulkių talpyklą.

Netinkamai įstatyta dulkių talpykla.
Tinkamai prijunkite dulkių talpyklą taip, kad išgirstumėte 
užrakto spragtelėjimą.

Prastai laikosi siurbimo kojelė ir 
šepetys.

Įsitikinkite, kad siurbimo galvutė tinkamai prijungta prie 
prietaiso korpuso.

Reikia valyti prietaiso filtrus. Vadovaukitės naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis. 

Reikia keisti prietaiso filtrus.
Užsisakykite atsarginių filtrų, kreipdamiesi į gamintojo 
atstovą Lietuvoje.

Užsikimšusi ar nešvari siurblio 
valymo galvutė.

Atskirkite valymo galvutę nuo siurblio korpuso, ją apžiūrėkite
ir pašalinkite nešvarumus.

Iš siurblio teka nešvarumai.

Prisipildė dulkių talpykla. Ištuštinkite dulkių talpyklą.
Filtras neįdėtas arba įdėtas 
netinkamai.

Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas filtras.

Netinkamai įstatyta dulkių talpykla.
Tinkamai prijunkite dulkių talpyklą taip, kad išgirstumėte 
užrakto spragtelėjimą.

Siurblys nesikrauna.
Nustatyta ON padėtis. Nustatykite prietaiso OFF padėtį.
Naudojate netinkamą įkroviklį. Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamą įkroviklį.

Visais kitais atvejais leiskite prietaisą taisyti gamintojo atstovams klientų aptarnavimo centre. 
Dėkojame, kad renkatės BISSELL. Iškilus klausimų, kreipkitės į BISSELL įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistus. 

Atsarginės dalys
Norėdami įsigyti „MultiReach Ion“ prietaiso atsarginių dalių, kreipkitės į BISSELL įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistus.

Dalies nr. Pavadinimas Dalies nr. Pavadinimas
1604734 Filtras 1604481 Plaunamas filtro

puodelis
1604272 Galvutė plyšeliams ir

tarpeliams su valymo
šepetėliu

1604480 Dulkių talpyklos
detalės

1605219 Įkroviklio adapteris ir
kištukas

1604487 Šepečio cilindras

1604257 Priedas baldams ir
apmušalams

1605425 Įkroviklio pagrindas

Garantija
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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  čekio,  kad,  esant  reikalui,
galėtumėte lengviau supakuoti ir nugabenti prietaisą taisyti. 
Pataisius arba pakeitus prietaisą, jam galios garantija, skaičiuojama nuo originalios pirkimo datos. Tokiu atveju garantija papildomai
nepratęsiama. 

 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.
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 ne
didesni nei įsigytos prekės kaina. 
Išsaugokite originalų pirkimo čekį, kad galėtumėte pasinaudoti garantija. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

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

www.krinona.lt

http://www.krinona.lt/

