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Sveikiname įsigijus karštais garais valan  prietaisą BISSELL!

Dėkojame,  kad  pasirinkote  BISSELL.  Ši  modernios  technologijos

universali  namų  valymo  sistema  pagaminta  vadovaujan s  ilgamete

pa r mi,  kuri  leido  sukur  prietaiso  dizainą  ir  mechanizmus,

tausojančius Jūsų grindis.

Puikios  kokybės  BISSELL  garų  valytuvui  suteikiama  ribota  gamintojo

garan ja.  Jei  kilo  problemų  naudojan s  prietaisu,  kreipkitės  į

gamintojo  įgaliotą  klientų  aptarnavimo  skyrių,  kuriame  dirbantys

patyrę specialistai stengsis greitai ir efektyviai Jums padė . 

Marko J.  Bissellio prosenelis  sukūrė BISSELL garų purkštuvo‐valytuvo

proto pą  1876  m.  Šiandien  BISSELL  –  aukštos  kokybės  bui nės

technikos prietaisų, tokių kaip šis BISSELL garų valytuvas, 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.

Instrukcijose naudojami simboliai

DĖMESIO!
Galite susižeis  ar sukel  gaisrą. Gali nukrės  elektra.

GARAI
Rizikuojate nusidegin .

NAUDOTOJO VADOVAS
Perskaitykite  naudotojo  vadove  esančias  saugumo

taisykles.

IŠMETIMAS

Nemeskite  a tarnavusio  prietaiso  kartu  su  bui nėmis

atliekomis.  Nuneškite  jį  į  specialų  bui nės  technikos

surinkimo punktą, kad prietaisas būtų perdirbamas. Tokiu

būdu padėsite sumažin  aplinkai daromą žalą. 

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

Naudodami  elektrinius  prietaisus,  visuomet  laikykitės  svarbiausių  saugumo  taisyklių,  aprašytų  šioje  skiltyje.  Kad  prietasas  tarnautų  ilgiau,

rekomenduojame naudo  k dis liuotą vandenį. 

 DĖMESIO! Visuomet junkite prietaisą k į nkamai įžemintą rozetę. 

 DĖMESIO! Laikykitės žemiau esančių saugumo taisyklių, kad sumažintumėte gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų.
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 Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.

 Baigę naudo  prietaisą ir prieš jį taisydami bei valydami, ištraukite jo kištuką iš mai nimo lizdo.

 Nemodifikuokite įžeminto prietaiso kištuko.

 Nepalikite prietaiso atvirame ore ir neleiskite, kad ant jo lytų lietus. Laikykite jį k uždarose patalpose.

 Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

 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.

 Naudokite prietaisą k taip, kaip aprašyta šiose naudojimo instrukcijose.

 Naudokite k gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.

 Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo laidas ar kištukas.

 Leiskite pažeistą prietaiso laidą pakeis  nauju gamintojui ar įgaliotam atstovui, kad išvengtumėte pavojaus savo sveikatai.

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

 Nenaudokite prietaiso,  jei  jis  prastai  veikia,  buvo numestas, pažeistas,  paliktas  atvirame ore arba įmerktas į  vandenį.  Nenaudokite

sugedusio prietaiso ir nuneškite jį į klientų aptarnavimo centrą.

 Laikykite prietaisus, turinčius elektrinių detalių, toliau nuo vandens. Nenukreipkite į juos garų srovės.

 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.

 Nebandykite išjung  prietaiso iš rozetės, traukdami už laido. Traukite laikydami už kištuko.

 Nelieskite prietaiso ar jo kištuko šlapiomis rankomis.

 Nekiškite į prietaiso angas pašalinių daiktų.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu užsikimšo prietaiso angos. Pašalinkite susikaupusias dulkes, plaukus, pūkelius ir kitus nešvarumus, galinčius

sumažin  prietaiso oro įsiurbimo ir pū mo galingumą.

 Laikykite plaukus, drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis toliau nuo prietaiso angų ir judančių dalių.

 Prieš ištraukdami prietaiso kištuką iš rozetės, išjunkite visus prietaiso mygtukus.

 Būkite ypač atsargūs, kai naudojate prietaisą laiptams valy .

 Nevalykite lengvai užsidegančių skysčių, pvz. benzino. Venkite naudo  prietaisą vietose, kur gali bū  tokių medžiagų.

 Nevalykite toksiškų medžiagų (chloro pagrindo baliklių, amoniako, kanalizacijos vamzdžių valymo priemonių ir pan.).

 Nenaudokite prietaiso uždarose patalpose, kuriose yra nuo aliejinių dažų, skiediklių, degių miltelių, priemonių, saugančių nuo kandžių, ir

kitų sprogių ar toksiškų medžiagų besiskiriančių garų.

 Nenaudokite prietaiso kie ems ar aštriems daiktams, tokiems kaip s klas, vinys, varžtai, monetos ir pan., valy .

 Naudokite prietaisą ant lygaus ir plokščio paviršiaus. 

 DĖMESIO! Prietaiso paviršius gali bū  labai įkaitęs. Nelieskite įkaitusio paviršiaus.

Šis simbolis reiškia, kad rizikuojate nusidegin . 

JUNKITE PRIETAISĄ TIK Į 220‐240 V, 50/60 HZ KINTAMOSIOS SROVĖS ROZETĘ. Prietaisas skirtas naudo  k namuose.

Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . 

A. Sudedamosios dalys

 DĖMESIO! Nejunkite prietaiso kištuko į rozetę, prieš tai nesusipažinę su prietaiso instrukcijomis ir veikimo principais.

1. Garų purškimo mygtukas

2. Garų purškimo rankenėlės nuėmimo mygtukas

3. Nešiojimo rankena

4. Quick Release™ laido suvyniojimo mechanizmas

5. Mai nimo laidas

6. Išimama vandens talpykla

7. Garų valdiklis

8. Išimamas garų generatoriaus mechanizmas

9. Vandens valymo sistema

10. Apa nis laido laikiklis

11. Paruošimo naudo  indikatoriaus lemputė

12. Manevringa šarnyrinio sujungimo galvutė

13. Galvutė su valymo šluoste

14. Mažas varžtas

15. Apvalūs šepetėliai (2 vnt.)

16. Galvutė plyšeliams ir tarpeliams

17. Lygių paviršių valymo galvutė

18. Lygių paviršių valymo galvutės tarpikliai (2 vnt.)

19. Galvutė langams valy

B. Surinkimas
Lengvai ir greitai surinkite Li ‐Off™ garų valytuvą, naudodami „Phillips“ galvutės po atsuktuvą.

Jūsų Li ‐Off™ garų valytuvo pakuotės sudėtyje yra šios detalės:

 Rankena su garų purkštuvu;

 Apa nis prietaiso pagrindas;

 Nuimamas garų generatorius su vandens gryninimo ir valymo sistema;

 Manevringa šarnyrinio sujungimo galvutė;

 Išimama vandens talpykla;
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 1 mažas „Phillips“ varžtas, priklijuotas prie rankenos;

 2 aukštos kokybės valymo šluostės, skirtos prietaiso valymo galvutei.

1. Prijunkite šarnyrinę prietaiso galvutę prie apa nio prietaiso korpuso.

2. Užtvir nkite šarnyrinę galvutę mažu „Phillips“ varžtu. Tvirtai prisukite varžtą.

3. Prijunkite rankeną prie prietaiso pagrindo stumdami tol, kol rankena daugiau nebejudės. Pritvir nkite rankeną, pasukdami rankenėlę.

Li ‐Off™ garų valytuvas surinktas!

C. Naudojimas
Paruošimas naudo

1. Prijunkite šluostę prie galvutės.

a. Padėkite šluostę ant grindų.

b. Išlygiuokite prietaiso galvutę bei šluostę ir prijunkite šluostę, pasinaudodami virvute, esančia prietaiso galvutės nugarinėje

dalyje. Tvirtai įtempkite virvutę, kad šluostė gerai prisitvir ntų prie galvutės.

2. Pripildykite vandens talpyklą.

a. Išimkite vandens talpyklą, patraukdami ją tolyn nuo prietaiso korpuso ir kilstelėdami į viršų.

b. Atsukite kamštelį ir nuimkite jį.

c. Pripilkite į talpyklą vandens. Geriausi rezultatai gaunami naudojant kambario temperatūros vandenį.

d. Vėl prijunkite kamštelį ir sukite tol, kol jis gerai užsifiksuos.

e. Atsargiai atgal įstatykite vandens talpyklą, išlygiuodami ver kalius kreiptuvus.

3. Nustatykite  reikiamą  garų  purškimo  galingumo  parink .  Mažas  galingumas  skirtas  lengvai  pažeidžiamoms  grindims,  pvz.  kietajai

medienai ir laminatui. Normalus (vidu nis) galingumas skirtas kasdieniam valymui. Didelis galingumas pritaikytas dideliems nešvarumų

kiekiams valy .

4. Pasukite Quick Release™ laido laikiklį pagal laikrodžio rodyklę, kad iki galo išvyniotumėte mai nimo laidą. Įstatykite prietaiso kištuką į

220‐240 V įžemintą rozetę, kaip aprašyta aukščiau esančiose saugaus naudojimo instrukcijose.

5. Paruošimo naudo  lemputė įsižiebs po maždaug 30 sekundžių. Tai reiškia, kad prietaisas paruoštas naudo .

Prieš pradedant valy

Prieš valydami grindis su Li ‐Off™ garų valytuvu, gerai iššluokite jas arba išsiurbkite siurbliu.

  DĖMESIO!  Dideli  temperatūros  svyravimai  gali  suskaldy  s klą.  Prieš  valydami  šaltus  s klinius  paviršius,  atsargiai  pašildykite  valomą

paviršių, nukreipdami į jį garų srovę. Laikykite garų galvutę ne mažesniu nei 10‐15 cm atstumu nuo s klinio paviršiaus.

 DĖMESIO! Nepilkite į garų valytuvą nuosėdų valymo priemonių, aroma nių medžiagų, išskyrus specialų BISSELL eukaliptų ir mėtų vandenį,

spiri nių ar kitokių valymo priemonių, nes galite apgadin  prietaisą ir padary  jį nesaugų naudo . 

 DĖMESIO! Būkite labai atsargūs, kai naudojate Li ‐Off™ garų valytuvą medinėms grindims valy . Labai ilgai garais valydami vieną medinių

grindų vietą, galite apgadin  jų paviršių. Prieš valydami didelį medinių grindų plotą, pirmiausia pamėginkite prietaisu pavaly  nedidelį grindų

plotelį mažai matomoje kambario vietoje. Prietaisas generuoja karštus garus, todėl, spausdami garų purškimo mygtuką, nepamirškite reguliariai

pajudin  prietaiso. Laiky  garų purškimo mygtuko paspausto visą laiką nereikės.

Didelė medinių grindų apkrova ir esioginiai saulės spinduliai gali turė  neigiamą įtaką grindjuosčių išoriniam paviršiui, todėl jis pasidarys lengviau

pažeidžiamas, valant garų srove.

Prieš naudodami garų valytuvą medinėms grindims valy , pasitarkite su specialistu.

 Kietų grindų paviršių valymas

Li ‐Off™ garų valytuvas skirtas kietoms grindims: keraminėms plytelėms, viniplasto grindų dangai, laminatui, marmurui, akmeniui ir lakuotam ar

kitaip padengtam parketui – valy . Naudojant Li ‐Off™ garų valytuvą vaškuotoms ir kai kurių rūšių nevaškuotoms grindims valy , gali sumažė

paviršiaus  lygumas  ir  blizgumas.  Nenaudokite  Li ‐Off™  garų  valytuvo  parketui  be  padengimo  valy .  Norėdami  gau  geriausius  rezultatus,

pirmiausia išmėginkite prietaisą ant mažai matomos grindų vietos ir įsi kinkite, kad laikotės visų grindų gamintojo valymo rekomendacijų.

1. Įsižiebus  prietaiso  paruošimo naudo  lemputei,  pradėkite  valy .  Lėtai  braukite  prietaiso  galvute  per  grindų paviršių,  kartkartėmis

paspausdami garų purškimo mygtuką.

2. Norėdami i n  higieniškai  išvaly  grindis  ir  pašalin  nematomas bakterijas  bei  mikrobus,  padėkite  centrinę  Li ‐Off™ garų valytuvo

galvutės dalį  ant valomos vietos ir palaikykite bent 15 sekundžių, bet ne ilgiau nei 20 sekundžių.  Valydami didesnį plotą, judinkite

galvutę labai pamažu, kad gerai išvalytumėte visą grindų plotą.

Dėmesio, svarbu: nerekomenduojame tokiu būdu valy  parketlenčių. Ilgai valant vieną grindų vietą garais, padidėja galimybė pakenk

parketo paviršiui. Ten, kur vyksta reguliarus bei intensyvus judėjimas ir ant grindų patenka esioginių saulės spindulių, medinės grindys

greičiau nusidėvi ir tampa lengviau pažeidžiamos valant garų srove. 

3. Iš Li ‐Off™ garų valytuvo nustojus verž s garams, išimkite vandens talpyklą, iš naujo ją pripildykite vandeniu ir tęskite darbą.

Atkreipkite dėmesį:  pirmą kartą naudodami šį prietaisą arba pirmą kartą naudodami naują filtrą,  galite išgirs  iš prietaiso siurblio

sklindančius neįprastus tarškėjimo garsus. Šie specifiniai garsai girdimi filtrui prisipildžius vandens. Jie yra visiškai normalūs ir gali truk

iki vienos minutės. Spauskite garų purškimo mygtuką, kol nebegirdėsite pašalinių garsų ir iš prietaiso pradės skir s garai.

Namų valymas garais
Valydami garais, galėsite pašalin  nešvarumus, kurių nepavyksta išvaly  tradiciniais metodais (valant vandeniu ir valymo priemonėmis). Valydami

garais, kur kas lengviau išvalysite tokius nešvarumus, kaip dantų pastos ar plaukų lako likučiai ant kriauklės vonios kambaryje ir muilas ant dušo

durelių.
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1. Įpilkite  į  vandens  talpyklą  vėsaus  vandens  dis liuoto  /  demineralizuoto  vandens.  Prijunkite  vandens  talpyklą  prie  prietaiso  garų

generatoriaus bloko.

2. Nuimkite garų generatoriaus bloką, paspausdami atleidimo mygtuką nešiojimo rankenėlės viršu nėje dalyje ir patraukdami jį aukštyn ir

tolyn nuo apa nio pagrindo. 

3. Ištraukite laidą iš po generatoriaus bloko ir įstatykite prietaiso kištuką į nkamą mai nimo lizdą.

4. Ištraukite prietaiso žarnelę iš po generatoriaus bloko, paspausdami gnybtą, esan  žarnelės gale, kur ji jungiasi prie generatoriaus bloko.

5. Prijunkite prie žarnelės galiuko pageidaujamą valymo priedą.

a. Apvalūs   šepečiai.  Prijunkite  šepečius  prie  žarnelės  galiuko,  kad  nušveistumėte  sunkiai  pašalinamas  žemes  ir  sunkiai

pasiekiamas vietas. Šepečių spalva nurodo jų paskir  (raudonas šepetys skirtas vonios kambariui, juodas – virtuvei). 

b. Galvutė   tarpeliams   ir   plyšeliams.  Prijunkite  šį  priedą  prie  žarnelės  galo,  kad  pašalintumėte  nedideliuose  plyšeliuose  ir

tarpeliuose susikaupusius nešvarumus.

c. Galvutė plokš ems paviršiams su mikropluošto šluoste. Prijunkite galvutę plokš ems paviršiams su šluoste prie adapterio

galo. Prijunkite šią galvutę prie žarnelės galiuko, jeigu valote didelio ploto plokščius paviršius.

d. Galvutė langams. Prijunkite šią galvutę prie adapterio arba žarnelės galo.

6. Įsižiebus melsvai paruošimo naudo  lemputei, žinosite, kad prietaisas paruoštas naudo .

7. Norėdami pradė  purkš  garus, paspauskite garų purškimo mygtuką, kurį rasite prietaiso rankenos viršuje. Norėdami nutrauk  garų

ekimą, atleiskite šį mygtuką. 

Valymas ir priežiūra
Baigus naudo

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

2. Atsargiai atskirkite prietaiso šluostę nuo šarnyrinės galvutės. Apa nė prietaiso korpuso dalis ir galvutė gali bū  labai įkaitusios.

3. Prieš padėdami prietaisą saugo , pašalinkite vandens talpykloje likusį vandenį.

4. Plaukite  galvutės šluostę skalbimo mašina šiltame vandenyje.  Naudokite k skystus skalbiklius.  Nenaudokite  balinimo medžiagų ar

minkš klių. Leiskite išplautai šluostei išdžiū .

5. Apvyniokite laidą aplink laido laikiklį, esan  prietaiso korpuso šone.

Vandens filtro kei mas

Jei pilate į Li ‐Off™ garų valytuvą įprastą vandenį iš čiaupo, reguliariai krinkite, ar gerai veikia vandens valymo sistema ir, jai nustojus nkamai

veik , pakeiskite ją nauja. Pakeiskite filtrą nauju, kai skaisčiai žalios skaidulos virsta mėlynomis. Reikiamu metu nepakeitus filtro, kalcio nuosėdos

pradės rink s ant kai nimo elemento. Nuosėdos gali pažeis  prietaiso mechanizmus, be to, gali suprastė  prietaiso veikimas.

Naudodami dis liuotą arba bedruskį vandenį, už krinsite efektyvų prietaiso filtro veikimą, be to ir prietaisas tarnaus ilgiau.

Norėdami įsigy  naują vandens valymo sistemą, kreipkitės į gamintoją arba įgaliotą jo atstovą. 

Garan ja
Prietaisui suteikiama ribota gamintojo (BISSELL) garan ja. 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 arba pakeis  sugedusias jo detales naujomis

ar perdirbtomis 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.

Išimtys:

 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 prietaiso detalėms, tokioms kaip filtrai, dirželiai ir šluostės, kurios nusidėvi prietaisą įprastai naudojant. Naudotojas

turėtų pats reguliariai prižiūrė  ir, jei reikia, pakeis  šias detales.

 Garan ja taip pat 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, nurodytas

naudotojo vadove, taip pat jeigu gedimas įvyksta dėl nelaimingo atsi kimo ar aplaidumo, palikus prietaisą be priežiūros ar specialiai jį

gadinant. 

 Prietaisą taisant 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, trukdžius

kuriant ir vystant verslą, pa rtus 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 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


