
BELAIDIS RANKINIS DULKIŲ SIURBLYS

BISSELL PET HAIR ERASER® BS1987N
NAUDOTOJO VADOVAS

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  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.

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

 Nestatykite prietaiso ant laido.

 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Naudokite prietaisą k pagal instrukcijų nurodymus.

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo įkroviklio 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.

 Laikykite įkroviklio laidą toliau nuo įkaistančių paviršių.

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

 Nelieskite įkroviklio 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 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 .
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 Jeigu  prietaisas  turi  motorizuotą  siurbimo  šepe ,  nepalikite  veikiančio  prietaiso  vienoje  vietoje,  nenustatę  stačios

rankenėlės padė es.

 Saugokite baterijas ir įkroviklio pagrindo išvadą nuo trumpojo jungimo.

 Nekraukite prietaiso atvirame ore.

 Nedeginkite prietaiso, net jei jis yra smarkiai apgadintas. Prietaiso baterijos deginamos gali sprog .

 Visada išjunkite prietaisą, prieš prijungdami ar nuimdami motorizuotą galvutę.

 Prietaisas naudoja nekeičiamas baterijas.

 Prieš išimdami baterijas, įsi kinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš rozetės.

 Saugiai ir nkamai išmeskite prietaisą.

 Jei  prietaisas  turi  BS  1363 kištuką,  naudokite  jį  k  su  prijungtu  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 13 A elektros lizdą įjungtas kištukas gali tap  elektros šoko priežas mi.

 DĖMESIO! Norėdami sumažin  elektros šoko kimybę, naudokite prietaisą k uždarose patalpose ir k sausiems paviršiams 

valy . Priešingu atveju rizikuojate sukel  gaisrą ar susižeis . Prietaisas parduodamas be atsarginių dalių. Naudokite k su kartu 

parduodamu įkrovikliu.

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

Prietaisas skirtas naudo  k namuose.

Sveikiname įsigijus BISSELL dulkių siurblį!

Dėkojame, kad pasirinkote rankinį BISSELL 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 1 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.

Sudedamosios dalys

1. Nešvarumų surinkimo talpykla

2. Filtras

3. Plaunamas filtro indelis

4. Įkrovimo lemputė

5. Nešvarumų indelio nuėmimo mygtukas

6. Įjungimo mygtukas

7. Įkroviklio kištukas ir laidas

8. Priedas plyšeliams ir tarpeliams

9. Motorizuota galvutė

10. Priedas apmušalams

11. „Du  viename“  dulkių  valymo šepetys

(kai kuriuose modeliuose)

 Dėmesio!  Plas kinės  plėvelės  gali  bū

pavojingos  sveikatai.  Laikykite  jas  toliau  nuo

kūdikių ir mažų vaikų, kad jie neuždustų.

 Dėmesio!  Junkite  prietaisą  į  rozetę,  k

perskaitę  instrukcijas  ir  gerai  susipažinę  su

prietaiso veikimo principais.
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 Dėmesio! Norėdami sumažin  elektros šoko pavojų, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo

kištuką iš rozetės, prieš prietaisą valydami ar taisydami.

Surinkimas

 Dėmesio!  Junkite  prietaisą  į  rozetę,  k  perskaitę  instrukcijas  ir  gerai  susipažinę  su

prietaiso veikimo principais.

Prietaisas parduodamas visiškai surinktas.

Įkrovimas

Dėmesio, svarbu: visada išjunkite prietaisą, prieš pradėdami jį krau . Jei to nepadarysite, prietaisas gali nevisiškai įsikrau .

1. Įstatykite įkroviklio kištuką į įkrovimo lizdą, esan  prietaiso nugarėlėje.

2. Įstatykite kištuką į sieninę rozetę. Prietaisui kraunan s, degs įkrovimo LED lemputė. Prieš pirmą kartą naudodami 

prietaisą, visiškai įkraukite prietaisą. Tam reikės apie 5 valandų.

Atkreipkite dėmesį: įkroviklio lemputė degs raudonai, prietaisui kraunan s, ir užges, prietaisui įsikrovus. Krovimosi metu įkroviklis 

gali šiek ek įšil  – tai visiškai normalu.

3. Prietaisui visiškai išsikrovus, prireiks apie 5 valandų, kol baterija visiškai įsikraus.

Naudojimas
Rankinio siurblio naudojimas

1. Atskirkite prietaisą nuo įkroviklio.

2. Įjungimo mygtuką rasite viršu nėje rankenėlės dalyje.

3. Paspauskite  mygtuką,  kad

įjungtumėte prietaisą. 

Motorizuotos galvutės naudojimas

1. Norėdami  prijung  motorizuotą

galvutę,  įsi kinkite,  kad  prietaisas

yra išjungtas.

2. Tvirtai  įstatykite  motorizuotą

galvutę  į  rankinio  siurblio  antgalį

taip,  kad  ji  spragtelėdama

užsifiksuotų. 

3. Norėdami nuim  galvutę,  paspauskite  mygtuką,  esan  galvutės  viršuje,  ir  ją

ištraukite.

4. Galite  naudo  motorizuotą  galvutę  laiptams,  apmušalams  ir  kitoms  sunkiai

pasiekiamoms vietoms siurb .

Rankinio siurblio priedų naudojimas

1. Norėdami naudo  rankinio siurblio priedus, nuimkite motorizuotą galvutę, kaip

aprašyta skiltyje „Motorizuotos galvutės naudojimas“. Tada įstatykite reikiamą

priedą į rankinio siurblio galą ir įjunkite prietaisą.

2. Jei  Jūsų  prietaisas  turi  „du  viename“ dulkių  valymo šepe ,  prijunkite  dulkių

valymo priedą prie apmušalų galvutės taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

3. Galite naudo  priedus atskirai arba kartu priklausomai nuo Jūsų poreikių.

Atkreipkite dėmesį: valymo patogumui galite pasuk  apmušalų valymo priedą prieš arba

pagal laikrodžio rodyklę.
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Valymas ir priežiūra

Norėdami už krin  maksimalų prietaiso veiksmingumą, atlikite

šioje skiltyje aprašytus valymo ir priežiūros veiksmus.

Nešvarumų talpyklos ištuš nimas

Ištuš nkite talpykloje susikaupusius nešvarumus, prieš jiems

pasiekiant užrašą „FULL“.

1. Paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką.

2. Paspauskite talpyklos atvėrimo mygtuką.

3. Laikydami siurblį ver kaliai, paspauskite jo priekyje esan  nuėmimo mygtuką, kad atskirtumėte nešvarumų talpyklą nuo 

prietaiso. 

4. Laikydami už filtro fiksatorių, ver kaliai patraukite filtro indelį. Išpilkite nešvarumus į šiukšliadėžę.

5. Prijunkite filtrą atgal prie nešvarumų talpyklos. Pritvir nkite talpyklą prie siurblio taip, kad ji spragtelėdama užsifiksuotų.

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

valydami ar taisydami.

Filtro valymas ar kei mas

Efektyvus prietaiso veikimas už krinamas k filtrui esant švariam. Prietaisas veiks geriausiai, jei išvalysite filtrą, kaskart baigę 

prietaisą naudo . 

Su BISSELL rankiniu dulkių siurbliu naudokite k originalius BISSELL atsarginius filtrus.

Norėdami išvaly  filtrą:

1. Paspauskite prietaiso išjungimo mygtuką.

2. Nuimkite nešvarumų talpyklą taip, kaip aprašyta skiltyje „Nešvarumų talpyklos

ištuš nimas“.

3. Norėdami atskir  filtro indelį nuo nešvarumų talpyklos:

a. Laikydami už filtro fiksatorių, kilstelėdami atskirkite plaunamą filtro indelį

nuo nešvarumų talpyklos. Paėmę už filtro indelio, pasukite jį prieš

laikrodžio rodyklę ir kilstelėkite, kad atskirtumėte filtrą nuo filtro indelio.

b. Pastuksendami pašalinkite matomus nešvarumus.

4. Įstatykite filtrą atgal į filtro indelį, tada pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad

užfiksuotumėte.

5. Prijunkite filtro indelį atgal prie nešvarumų talpyklos. Pritvir nkite prie rankinio

siurblio taip, kad talpykla spragtelėdama užsifiksuotų.

Atkreipkite dėmesį: ilgai ir intensyviai naudoję prietaisą, galite išvaly  filtrą ir filtro indelį,

atsargiai išplaudami šias detales rankomis. Plovimui naudokite šiltą vandenį ir švelniai veikian  indų ploviklį. Gerai perplaukite 

švariu vandeniu ir įsi kinkite, kad šlapiai valytos detalės visiškai išdžiūvo, prieš jas prijungdami atgal prie prietaiso.

 Dėmesio! Nenaudokite prietaiso, neprijungę visų filtrų arba prijungę šlapius filtrus.

Galvutės ir motorizuotos galvutės priežiūra

Palaikykite galvutės švarą ir neleiskite jai užsikimš , nuvalydami ją švariu ir šlapiu skudurėliu.

Šepečio cilindro priežiūra

Šepečio ri nėlyje gali pradė  kaup s nešvarumai (virvutės, plaukai ir siūlai). Tokio po nešvarumai gali apsivynio  apie šepe  ir 

sumažin  jo darbo efektyvumą.

Norėdami išim  šepečio cilindrą valymui:

1. Išjunkite prietaisą.

2. Atskirkite motorizuotą galvutę, jeigu ji yra prijungta, arba apverskite prietaisą, kad lengviau pasiektumėte šepečio ri nėlį.

3. Norėdami išim  šepečio cilindrą, naudokite monetą, kad, pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, atrakintumėte cilindrą.

4. Ištraukite šepe  iš siurblio kojelės ir pašalinkite plaukus ar kitus nešvarumus iš šepečio cilindro.

5. Įdėkite išvalytą cilindrą atgal į kojelę ir, naudodami monetą, sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užrakindami 

pritvir ntumėte detalę.
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Baterijų išme mas

Jei norite išmes  Pet Hair Eraser® rankinį siurblį,

pirmiausia išimkite baterijas ir jas nkamai išmeskite.

1. Dėmesio, svarbu: ištraukite prietaiso įkroviklį iš rozetės.

2. Atskirkite nešvarumų talpyklą nuo rankenėlės.

3. Atsukite ir išimkite 8 „Phillips“ galvutės varžtus.

4. Pakeldami nuimkite rankinio siurblio dangtelį.

5. Atskirkite visą baterijų bloką nuo dangtelio.

6. Nupjaukite PCB laidus ir apvyniokite laidų galus izoliacine juosta.

7. Neardykite baterijų rinkinio. Norėdami daugiau sužino  apie baterijų išme mą, susisiekite su įstaiga, atsakinga už baterijų

perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje.

8. Išmeskite likusias prietaiso dalis. 

Dėmesio: išimdami baterijas, sugadinsite prietaisą. Nebegalios gamintojo garan ja.

 Dėmesio! Prietaisas naudoja pakarto nai įkraunamas nikelio-metalo hidrido (Ni-MH) baterijas. Šių baterijų išme mas 

reguliuojamas valstybiniais įstatymais. Norėdami išmes  Pet Hair Eraser® baterijas, a džiai perskaitykite šią skil .

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

Prietaisas neįsijungia. Visiškai išsikrovė prietaiso baterijos. Įkraukite baterijas, vadovaudamiesi įkrovimo 

instrukcijomis.

Sumažėjo prietaiso įsiurbimo galia. Prisipildė nešvarumų talpykla. Ištuš nkite nešvarumų talpyklą.

Ne nkamai įstatyta nešvarumų 

talpykla.

Tinkamai įstatykite nešvarumų talpyklą. 

Įsi kinkite, kad ji spragtelėdama užsifiksavo.

Reikia išvaly  filtrus. Vadovaudamiesi instrukcijomis skiltyje 

„Valymas ir priežiūra“, išvalykite filtrus.

Reikia pakeis  filtrus naujais. Apsilankykite nklalapyje www.bissell.com 

arba susisiekite su pla ntoju, kad 

užsisakytumėte atsarginius filtrus.

Reikia įkrau  baterijas. Įkraukite baterijas, vadovaudamiesi įkrovimo 

instrukcijomis.

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

Neįstatytas arba ne nkamai įstatytas 

filtras.

Įsi kinkite, kad filtras yra nkamai prijungtas.

Prietaisas neįsikrauna. Prietaisas yra įjungtas. Nustatykite prietaiso OFF padė .

Naudojate ne nkamą įkroviklį. Naudokite k kartu su prietaisu parduodamą 

įkroviklį.

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

specialistams. 

Dėkojame, kad renkatės BISSELL gaminius.

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

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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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


