
BELAIDIS DULKIŲ SIURBLYS 

BISSELL MULTI-REACH ION XL 36V BS2166N
NAUDOTOJO VADOVAS

Simboliai

Dėmesio!

Vadovaukitės instrukcijų nurodymais.

Prieš prižiūrėdami ir taisydami prietaisą, išjunkite jo kištuką iš elektros lizdo.

Pavojinga elektros srovė.

Nenaudokite siurblio, jeigu jo filtrai yra šlapi ar sudrėkę. Prieš surinkdami prietaisą, įsi kinkite, kad visos

šlapiai valytos jo detalės visiškai išdžiūvo.

Prieš naudodami siurblį, įsi kinkite, kad nešvarumų talpykla yra užrakinta ir visi išoriniai bei vidiniai filtrai

yra įstaty . NENAUDOKITE prietaiso, jeigu neįdė  filtrai.

Prieš kraudami prietaisą, visada jį išjunkite.

II klasės prietaisas. 

Atskiras išjungiamas elektros ekimo blokas.

Tik naudojimui uždarose patalpose.

Perdirbkite prietaisą sudarančias medžiagas.

Išrūšiuokite  ir  išmeskite  prietaiso  pakuotę  sudarančias  medžiagas  į  tam  skirtus  konteinerius,  kad

padėtumėte tauso  aplinką. Nemeskite pakuotės kartu su bui nėmis atliekomis.

Šis  ant  prietaiso  ir/ar  jo  dokumentacijos  pažymėtas  simbolis  reiškia,  kad  a tarnavę  elektriniai  ir

elektroniniai prietaisai neturėtų bū  išmetami kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite prietaisus į tam

skirtą  perdirbimo  centrą,  kad  jie  būtų  nkamai  perdirbami.  Norėdami  sužino  daugiau  apie  atliekų

perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje, kreipkitės į vie nės valdžios ins tucijas.

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

Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, baigę prietaisą naudo  ir prieš jį taisydami ar valydami. 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.
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 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.

 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, taip pat jeigu prietaisas turi priedų su judančiomis

galvutėmis, kuriuos norite prijung  ar nuim , ištraukite jo kištuką iš rozetės.

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

įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 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.

 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 .

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

 Saugiai ir nkamai išmeskite baterijas.

 Pakarto nai nekraukite, neišrinkite, nekai nkite virš 60°C ir nedeginkite baterijų.

 Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

 Išmeskite panaudotas baterijas.

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

 Prietaisas naudoja baterijas, kurias keis  turėtų k įgalio  ekspertai.

 Neleiskite,  kad  prietaisas  atsi k nai  įsijungtų.  Prieš  keldami  ar  pernešdami  prietaisą,  įsi kinkite,  kad  prietaisas  yra

išjungtas. Laikydami rankas netoli pernešamo prietaiso įjungimo mygtuko arba nešdami prietaisą įjungtą, galite sukel

sveikatai pavojingą situaciją.

 Pažeidus  baterijas,  iš  jų  gali  pradė  tekė  sveikatai  pavojingi  skysčiai.  Neleiskite,  kad  jų  patektų  ant  odos.  Baterijų

skysčiams patekus ant odos, nuplaukite odą vandeniu. Jei jų patektų į akis, kreipkitės į medikus, nes jie gali sudirgin  ar

nudegin  odą.

 Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto prietaiso. Pažeistos ar modifikuotos baterijos gali pradė  neįprastai veik , sprog ,

užsideg  ar kitaip Jus sužeis . 

 Saugokite prietaisą nuo ugnies ir aukštos temperatūros (virš 130°C), nes kitaip jis gali sprog .

 Laikykitės visų prietaiso įkrovimo instrukcijų. Kraukite prietaisą k nurodytoje temperatūroje.  

 Įkraudami  prietaisą  ne nkamai  ar  kitokioje  nei  nurodytoje  temperatūroje,  galite  pažeis  baterijas  ir  padidin  gaisro

kimybę.

 Leiskite  prietaisą  taisy  k  įgalioto  serviso  darbuotojams,  naudojan ems originalias  gamintojo  atsargines  dalis.  Taip

už krinsite prietaiso saugumą naudo . 

 Nemodifikuokite ir netaisykite prietaiso kitaip, nei aprašyta šiose instrukcijose.

 Kraudami baterijas, naudodami prietaisą ar padėdami jį saugo , palaikykite 4-40°C temperatūrą. 

 Naudokite k gamintojo įkroviklį (SSC-420085EU, modelis 2166N).

 Kraukite k naudodami gamintojo rekomenduojamą įkroviklį.  Naudojant kitam baterijų pui pritaikytą įkroviklį,  jis gali

sukel  gaisrą.

 Plas kinės prietaiso pakuotės gali bū  pavojingos. Laikykite jas toliau nuo vaikų, kad jie paspringę neuždustų.

 Naudokite prietaisą k pagal instrukcijų nurodymus.

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus priedus.

 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.

 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.

 Būkite ypač atsargūs, naudodami prietaisą laiptams valy .
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 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 .

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

rankenėlės padė es.

 Nenaudokite atvirame ore arba šlapiems paviršiams siurb .

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

Prietaisas skirtas naudo  k namuose.

Sudedamosios dalys

Surinkimas
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Naudojimas
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Įkrovimas
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Valymas

Išme mas

Garan ja
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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. 

2 metų 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


