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Ačiū, kad įsigijote BISSELL nešiojamą dėmių valymo prietaisą 
Džiaugiamės, kad įsigijote BISSELL nešiojamą dėmių valymo prietaisą. 
Viskas, ką žinome apie grindų priežiūrą, buvo sudėta į šios išbaigtos, 
aukštų technologijų namų valymo sistemos dizainą ir sandarą.
Jūsų BISSELL nešiojamas dėmių valymo prietaisas yra kokybiškas, ir mes 
patvirtiname tai ribota dvejų metų garantija. Mes taip pat suteikiame jam 
garantiją per savo profesionalų ir pasiryžusį padėti Klientų aptarnavimo 
skyrių, todėl, jei kada kiltų problemų, sulauksite greitos ir dėmesingos 
pagalbos.
Mano prosenelis sukūrė grindų šlavimo mašiną 1876 metais. Dabar 
BISSELL yra pasaulinis aukštos kokybės namų priežiūros gaminių, tokių, 
kaip jūsų BISSELL nešiojamas dėmių valymo prietaisas, dizaino, gamybos 
ir aptarnavimo lyderis.
Dar kartą ačiū nuo visų mūsų BISSELL.

Mark J. Bissell 
Vadovas ir direktorius

Simbolių apibrėžimai 

ĮSPĖJIMAS GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO AR 
SUSIŽALOJIMO PAVOJUS.

PATARIMAS PASTABA AR PATARIMAS, KURIS NĖRA 
ESMINIS, BET GALI PALENGVINTI 
NAUDOJIMĄ.

VADOVAS PERSKAITYKITE VISAS 
VARTOTOJO VADOVO SAUGOS IR 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS.

WEEE NEMESKITE PRIETAISO SU ĮPRASTOMIS 
BUITINĖMIS ATLIEKOMIS, PASIBAIGUS JO 
EKSPLOATAVIMO LAIKUI, BET 
PERDUOKITE JĮ OFICIALIAM ATLIEKŲ 
PERDIRBIMO PUNKTUI. TAIP JŪS 
PADĖSITE SAUGOTI GAMTĄ.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

» Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo, kai jo 
nenaudojate ir prieš valymą, priežiūros bei 
aptarnavimo darbus.

» Šis prietaisas gali būti naudojamas 8 metų ir 
vyresnių vaikų bei žmonių, turinčių fizinių, 
jutiminių ar protinių gebėjimų susilpnėjimą 
arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei juos 
kažkas prižiūri arba jiems buvo paaiškinta apie 
saugų prietaiso naudojimą ir jie supranta 
galimus pavojus. Neprižiūrimi vaikai neturėtų 
atlikti valymo ir priežiūros darbų.

» Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su 
prietaisu.

» Jei maitinimo laidas apgadintas, jis turi būti 
pakeistas gamintojo, jo aptarnavimo agento 
ar panašiai kvalifikuoto asmens, kad būtų 
išvengta pavojaus.

» Nenaudokite prietaiso virš maitinimo laido.
» Laikykite plaukus, laisvus drabužius ir visas 

kūno dalis atokiau nuo prietaiso ir jo priedų 
angų bei judančių dalių.

» Naudokite tik tokius skysčius ir tokius jų kiekius, kaip 
nurodyta šio vadovo skyriuje „Naudojimas“.

» Nepalikite prietaiso, prijungto prie maitinimo šaltinio.
» Visuomet prijunkite prie tinkamai įžeminto elektros 

lizdo. Nemodifikuokite įžeminto kištuko.
» Nepalikite lietuje. Laikykite patalpose.
» Neleiskite naudoti prietaiso kaip žaislo.
» Naudokite tik taip, kaip aprašyta vadove.
» Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
» Nenaudokite, jei maitinimo laidas ar kištukas 

apgadinti.
» Nemerkite prietaiso į vandenį ar skysčius. 

» Jei prietaisas neveikia taip, kaip turėtų, jei jis buvo numestas, 
apgadintas, paliktas lauke ar įmestas į vandenį, nebandykite 
jo naudoti ir atiduokite jį remontuoti įgaliotam aptarnavimo 
centrui.

» Skystis ar garai neturėtų būti nukreipti į įrangą, turinčią 
elektrinių komponentų.

» Netraukite maitinimo laido ir neneškite, laikydami už 
maitinimo laido, nenaudokite laido kaip rankenos, 
neuždarykite durų virš laido ir netraukite laido aplink aštrius 
kraštus ar kampus.

» Laikykite laidą atokiau nuo kaistančių paviršių.
» Netraukite kištuko iš maitinimo lizdo, tempdami už maitinimo 

laido.
» Norėdami atjungti kištuką nuo maitinimo laido, laikykite už 

kištuko, o ne laido.
» Nelaikykite kištuko ar prietaiso šlapiomis rankomis.
» Į angas nekiškite jokių objektų.
» Nenaudokite, jei uždengtos bet kokios angos, laikykite švariai, 

be dulkių, pūkelių, plaukų ir bet ko, kas sumažintų oro srautą.
» Prieš atjungdami nuo maitinimo lizdo išjunkite visus jungiklius.
» Valydami laiptus būkite ypač atidūs.
» Nenaudokite degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, 

surinkimui ir nenaudokite vietose, kur jų gali būti.
» Nerinkite toksinių medžiagų (chloro baliklių, amoniako, 

vamzdžių ploviklių ir kt.).
» Nenaudokite prietaiso uždarose patalpose, užpildytose 

garais, skleidžiamais dažų aliejiniu pagrindu, kai kurių 
medžiagų nuo kandžių, degių dulkių ar kitų sprogių ar 
toksinių garų.

» Nerinkite kietų ar aštrių objektų, pavyzdžiui, stiklo, vinių, 
varžtų, monetų ir kt.

» Laikykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
» Prieš prijungdami TurboBrush™ įrankį, atjunkite nuo 

maitinimo lizdo. 

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS 
TINKAMAS NAUDOTI TIK SU 220-240 VOLTŲ KS, 50/60 HZ ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIU. 
Šis modelis skirtas naudoti tik namuose.

NENEŠKITE Į LIETŲ. LAIKYKITE PATALPOSE. 
NAUDOKITE TIK BISSELL VALYMO PRODUKTUS, 
SKIRTUS NAUDOJIMUI SU ŠIUO PRIETAISU.

NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO IR ELEKTROS 
SMŪGIO PAVOJŲ, VISUOMET ĮSTATYKITE 
NEŠVARUMŲ RINKTUVĄ PRIEŠ BET KOKIUS 
DRĖGMĖS SURINKIMO DARBUS.

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS 
PRIEŠ NAUDODAMI VALYMO PRIETAISĄ. 
Kai naudojate elektrinius prietaisus, būtina laikytis 
pagrindinių saugos priemonių, įskaitant toliau pateiktąsias.

ĮSPĖJIMAS
NORĖDAMI SUMAŽINTI GAISRO, ELEKTROS 
SMŪGIO AR SUSIŽALOJIMO PAVOJŲ:

4
www.BISSELL.com   

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS



A    Gaminio apžvalga

1  Švaraus vandens/priemonės talpa 
2  Nešvaraus vandens talpa
3  Įjungimo/išjungimo mygtukas
4  Žarnos fiksatorius
5  Nešvarumų rinktuvas
6  Lanksti žarna
7  Maitinimo laidas
8  Quick Release™ greitai atleidžiantis 
laido suktuvas

9  Įsigėrusių dėmių įrankis
10  Žarnos laikiklis
11  BISSELL SPOTCLEAN BOOST – 
dėmių šalinimą palengvinanti 
priemonė su deguonimi
12  BISSELL 2X SPOTCLEAN – dėmių ir 
nešvarumų šalinimo priemonė
13  BISSELL 2X SPOTCLEAN –gyvūnų 
paliktų dėmių ir kvapų šalinimo 
priemonė

C Naudojimas
Pasiruošimas
1. Norėdami užpildyti švaraus vandens/
plovimo priemonės talpą:

a. Nuimkite talpą, pakeldami ją tiesiai į viršų ir 
tolyn nuo prietaiso. 
b. Patraukite juodą ąselę, kad atidengtumėte 
talpos angą. Kaištis pasisuka į šoną, leisdamas 
lengvai pripilti vandens.
c. Ant talpos yra didelių dėmių ir mažų dėmių 
žymos. Atsižvelgdami į savo valymo poreikius, 
pripildykite talpą karštu vandeniu iki vandens 
pripildymo linijos. Pripilkite „Oxygen Boost“ 
plovimo priemonės iki „OXYgen Boost“ 
pripildymo linijos. Pripildykite BISSELL 2X 
plovimo priemonės iki priemonės pripildymo 
linijos. VANDENS NEVIRINKITE IR 
NEKAITINKITE MIKROBANGŲ KROSNELĖJE.
d. Pasukdami grąžinkite kaištį į vietą ir nestipriai 
užspauskite ant talpos.
e. Įstatykite talpą, sulygiuodami talpos dugną su 
žymomis ant prietaiso. Tvirtai paspauskite talpą 
žemyn, kad užsifiksuotų vietoje.

2. Ištraukite žarną iš žarnos laikiklio gembės. Visiškai 
nuvyniokite žarną nuo prietaiso.
3. Ant žarnos galo uždėkite įsigėrusių dėmių valymo 
įrankį ir užfiksuokite.
4. Pasukite Quick Release™ greito atleidimo laido 
suktuvą pagal laikrodžio rodyklę, kad visiškai 
išvyniotumėte laidą.

Valymas jūsų dėmių valymo prietaisu
1. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio ir 
įjunkite, paspausdami įjungimo mygtuką po rankena.
2. Laikykite valymo įrankį maždaug 2,5 cm nuo 
purvino paviršiaus. Paspauskite purkštuvo jungiklį, 
kad užpurkštumėte plovimo tirpalą ant purvinos 
vietos.
3. Naudodami šepetėlį ant valymo įrankio, lengvai 
nugrandykite plaunamą vietą.
4. Norėdami išplauti geriau, išpurkškite daugiau 
tirpalo, kol šepetėlis ir siurbtuvas liečiasi su 
paviršiumi.
5. Žemyn prispauskite plovimo įrankį ir patraukite į 
save. Siurbtuvas pašalins purvą ir plovimo priemonę. 
Tai darykite tol, kol nebus įmanoma pašalinti 
daugiau nešvarumų.
6. Galiausiai, atlikite „džiovinamuosius 
perbraukimus“ (nespausdami purkštuvo jungiklio), 
kad pašalintumėte kiek galima daugiau skysčio ir 
drėgmės. Kartokite šį veiksmą tiek, kiek reikia.
7. Naudojant „Oxygen Boost“ plovimo priemonę, ji 
dar šešias-aštuonias valandas veiks, šalindama 
dėmes ir nešvarumus iš kilimo iki kilimo pagrindo.

B Surinkimas
1. Įstumkite žarnos fiksatorių į angą prietaiso 
priekyje. Išgirsite spragtelėjimą, kai jis užsifiksuos 
vietoje.
2. Įkiškite žarnos laikiklio gembę į angą prietaiso 
užpakalinėje pusėje prie švaraus vandens talpos, 
užsifiksuos spragteldama. Apsukite žarną aplink 
prietaisą ir įkiškite į gembę bei užfiksuokite 
žarnos laikiklį.
3. Prijunkite laido suktuvą, įstatydami jį į vietą ant 
prietaiso, šalia nešvaraus vandens talpos. 
Užvyniokite maitinimo laidą ant laido suktuvo.

Plovimo priemonės
Su nešiojamu dėmių valymo prietaisu visada 
naudokite originalias BISSELL gilaus plovimo 
priemones. Ne BISSELL plovimo priemonės gali 
apgadinti prietaisą ir panaikinti garantiją.

Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio 
pavojaus dėl vidinių komponentų apgadinimo, 
naudokite tik nešiojamam dėmių valymo prietaisui 
skirtas BISSELL plovimo priemones.

Purkštuvą laikykite atokiau nuo veido. Nesilaikant 
šio nurodymo galima susižaloti.

Su savo dėmių valymo prietaisu visada naudokite 
tik BISSELL nešiojamiems/kompaktiniams 
prietaisams skirtas plovimo priemones.

Plovimo priemonių, kurių sudėtyje yra citrinų ar pušų aliejaus, 
naudojimas gali sugadinti šį prietaisą ir panaikinti garantiją. Taip pat 
neturėtų būti naudojamos cheminės dėmių šalinimo priemonės ar 
nešvarumų šalinimo priemonės tirpiklių pagrindu. Šie produktai 
gali reaguoti su plastikinėmis jūsų dėmių šalinimo prietaiso 
medžiagomis, dėl ko atsiras įtrūkimų ar įdubimų.

Nejunkite savo dėmių valymo prietaiso prie 
maitinimo tinklo, kol jo visiškai nesurinkote 
pagal tolesnes instrukcijas ir nesusipažinote 
su visomis saugos instrukcijomis ir naudojimo 
procedūromis.
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D   Priežiūra ir laikymas
Prietaiso priežiūra
1. Atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo lizdo.
2. Ištuštinkite ir išskalaukite nešvaraus vandens talpą 
po kiekvieno naudojimo ARBA kai nešvaraus 
vandens lygis pasiekia nurodytą maksimalią 
pripildymo žymą.

a. Pakelkite talpą į viršų ir tolyn nuo prietaiso 
pagrindo.
b. Patraukite ąselę, kad išimtumėte talpos 
kaištį.
c. Ištuštinę išskalaukite talpą švariu vandeniu.
d. Atjunkite valymo įrankį nuo žarnos laikiklio, 
paspausdami mygtuką ir traukdami tiesiai 
(NESUKITE valymo įrankio, kad jį nuimtumėte).
e. Priekinis sunkių dėmių įrankio antgalis gali 
būti nuimtas, kad būtų lengviau išvalyti. 
Paspauskite mygtuką, esantį valymo įrankio 
viršuje, ir nuimkite priekinį antgalį. Abu 
iškėslaukite švariu vandeniu ir uždėkite priekinį 
antgalį ant valymo įrankio.
f. Patikrinkite, ar purkštuvo antgalis 
neužsikišęs purvu ar šiukšlėmis. Jei reikia, 
išvalykit minkštu, šiukščiu šepetėliu.
g. Nešvarumų rinktuvas gali būti išimtas iš 
nešvaraus vandens talpos plovimui. Pasukite 
fiksuojantį laikiklį prieš laikrodžio rodyklę į 
atrakintą padėtį ir patraukite žemyn bei iš 
talpos, kad ištrauktumėte. Skalaukite švariu 
vandeniu, kol nešvarumai bus pašalinti. 
Įstatykite nešvarumų rinktuvą atgal į nešvaraus 
vandens  talpą ir pasukite fiksuojantį laikiklį 
pagal laikrodžio rodyklę, kad užrakintumėte. 

Prietaiso laikymas
Vanduo ir plovimo priemonė gali būti palikti 
švaraus vandens talpoje kitam naudojimui.

1. Užvyniokite maitinimo laidą ant laido suktuvo 
prietaiso užpakalinėje pusėje.

2. Apsukite žarną aplink dėmių valymo prietaiso 
pagrindą ir užfiksuokite žarnos laikiklį.

3. Laikykite prietaisą apsaugotoje, sausoje vietoje 
kambario temperatūroje (nuo 4° iki 43°C). 

Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, prieš 
atlikdami priežiūros ar valymo darbus išjunkite 
prietaisą ir atjunkite kištuką nuo maitinimo lizdo.

Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, prieš 
bet kokius drėgno valymo darbus visada įstatykite 
nešvarumų rinktuvą.
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Garantija 
Ši Garantija taikoma tik už JAV ir Kanados ribų. Ją teikia 
BISSELL Tarptautinė prekybos kompanija BV („BISSELL“).

Šią Garantiją teikia BISSELL. Ji suteikia jums tam tikras teises. 
Ji teikiama kaip papildoma nauda kartu su jūsų teisėmis pagal 
įstatymus. Jūs taip pat turite kitų teisių pagal įstatymus, kurios 
gali skirtis skirtingose šalyse. Apie savo įstatymines teises ir 
žalos atlyginimą galite sužinoti, susisiekę su vietine Klientų 
teisių apsaugos tarnyba. Jokia šios Garantijos dalis nepakeis 
ar nesumažins jūsų įstatyminių teisių ar žalos atlyginimo. Jei 
reikia papildomos informacijos dėl šios Garantijos arba turite 
klausimų apie jos taikymą, susisiekite su BISSELL Klientų 
aptarnavimo skyriumi arba su vietiniu platintoju.

Ši Garantija suteikiama pirminiam naujo gaminio pirkėjui ir 
nėra perduodama. Jūs turite galėti įrodyti pirkimo datą, kad 
galėtumėte reikalauti žalos atlyginimo pagal šią Garantiją.

Ribota dvejų metų garantija
Nors taikomos „IŠIMTYS IR NETAIKYMO ATVEJAI“, nurodyti 
žemiau, BISSELL dvejus metus nuo pirminio pirkėjo pirkimo 
datos nemokamai savo nuožiūra suremontuos ar pakeis 
(naujais ar pataisytais komponentais ar gaminiais) bet kokias 
defektuotas ar sugedusias dalis arba gaminius.

BISSELL rekomenduoja saugoti originalią pakuotę ir pirkimo 
datos įrodymą visą Garantijos galiojimo laiką tam, kad būtų 
galima pasinaudoti Garantija jos galiojimo laikotarpiu. 
Išsaugota originali pakuotė padės vėl supakuoti ir 
transportuoti, tačiau tai nėra būtinoji Garantijos sąlyga.

Jei BISSELL pakeis jūsų gaminį pagal šią Garantiją, naujajam 
gaminiui galios likęs šios Garantijos terminas (skaičiuojamas 
nuo pirminio pirkimo datos). Šios Garantijos terminas nebus 
pratęstas, neatsižvelgiant į tai, ar jūsų gaminys 
suremontuotas, ar pakeistas.

*GARANTIJOS SĄLYGŲ IŠIMTYS IR NETAIKYMO 
ATVEJAI
Ši Garantija taikoma gaminiams, naudojamiems buityje, o ne 
komerciniams ar nuomos tikslams. Ši Garantija netaikoma 
atsarginėms dalims, pavyzdžiui, filtrams, diržams ir šluostėms, 
kurios kartais turi būti keičiamos ar aptarnaujamos.
Ši Garantija netaikoma defektams, atsirandantiems dėl 
normalaus naudojimo ir nusidėvėjimo. Ši Garantija netaikoma 
apgadinimams ar gedimams, atsiradusiems dėl vartotojo ar 
bet kokios trečiosios šalies kaltės, pavyzdžiui, nelaimingo 
atsitikimo, nepriežiūros, nerūpestingumo, netinkamo 
naudojimo ar bet kokio kito naudojimo, nesilaikant šio 
„Vartotojo vadovo“ nurodymų, pasėkoje.

Remontas (ar bandymas remontuoti) negavus leidimo 
panaikina šia Garantiją, neatsižvelgiant į tai, ar šis remontas 
arba bandymas remontuoti sukėlė žalą, ar ne.

Gaminio nominalių specifikacijų etiketės pašalinimas ar 
apgadinimas arba neįskaitomumas panaikina šią Garantiją.

KAIP NURODYTA TOLIAU, BISSELL IR JŲ PLATINTOJAI 
NEATSAKO UŽ BET KOKIUS PRARADIMUS AR ŽALĄ, 
KURIŲ NEĮMANOMA NUMATYTI, ARBA UŽ ATSITIKTINĘ 
ARBA SUSIDARIUSIĄ KAIP PASEKMĖ BET KOKIO 
POBŪDŽIO ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU ŠIO GAMINIO 
NAUDOJIMU, ĮSKAITANT PELNO PRARADIMĄ, VERSLO 
PRARADIMĄ, VERSLO VEIKLOS NUTRAUKIMĄ, GALIMYBIŲ 
PRARADIMĄ, STRESĄ, NEPATOGUMUS AR NUSIVYLIMĄ. 
KAIP NURODYTA TOLIAU, BISSELL ATSAKOMYBĖ 
NEVIRŠYS GAMINIO PIRKIMO KAINOS.

BISSELL JOKIAIS BŪDAIS NEATSISAKO AR NEAPRIBOJA 
SAVO ATSAKOMYBĖS UŽ (A) MIRTĮ AR ASMENS 
SUŽALOJIMUS, ATSIRADUSIUS DĖL MŪSŲ 
NERŪPESTINGUMO AR MŪSŲ DARBUOTOJŲ, AGENTŲ IR 
SUBRANGOVŲ NERŪPESTINGUMO; (B) SUKČIAVIMO AR 
APGAULINGO ATSTOVAVIMO; (C) AR UŽ BET KOKIUS 
KITUS DALYKUS, KURIE NEGALI BŪTI ATMESTI AR 
APRIBOTI ĮSTATYMAIS.

Rūpinimasis klientais
Jei jūsų BISSELL gaminiui reikalingas 
aptarnavimas arba norite pasinaudoti mūsų 
Ribota dvejų metų Garantija, prašome 
apsilankyti:

Tinklalapyje:
www.BISSELL.com

Parašyti
Elektroniniu paštu:
Customers.Bitco@bissell.com

Paštu:
BISSELL International Trading Company B.V. 
Stadhouderskade 55
1072 AB Amsterdamas
Nyderlandai

Galima įsigyti priedus.  
Norėdami įsigyti, apsilankykite
 www.BISSELL.com

Aplankykite BISSELL tinklalapį: www.BISSELL.com
Susisiekdami su BISSELL, žinokite savo dėmių valymo prietaiso modelio numerį.

Prašome užsirašyti savo modelio numerį: ____________ Prašome užsirašyti pirkimo datą: ____________

PASTABA: Prašome išsaugoti savo originalų pirkimo kvitą. Jis įrodo pirkimo datą, jei reikia 
pasinaudoti Garantija. Išsamiau skaitykite Garantijoje.
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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




