
ROBOTAS SIURBLYS
CECOTEC CONGA CE05148

NAUDOTOJO VADOVAS

1. Sudedamosios dalys
Pagrindinis korpusas

1. Dangtelis
2. Grįžimo prie įkroviklio mygtukas (HOME)
3. Įjungimo mygtukas / automa nis valymas
4. Valymas zonomis (lazeris)

Šviesos indikatoriai
5. Prietaisas veikia: pastovi mėlyna šviesa
6. Įkrovimas / prietaisas išsikrauna: lėtai žybsi geltona lemputė
7. Krovimasis: žybsi geltona lemputė
8. Sistemos nustatymai: lėtai žybsi mėlyna lemputė
9. Įjungimas / programinės įrangos atnaujinimas: žybsi mėlyna lemputė
10. Klaida: greitai žybsi raudona lemputė

Pagrindinis korpusas ir ju kliai
1. Įkrovimo ju klis
2. Bamperis
3. Lazerio ju klis
4. Šoninis šepetėlis
5. Važiavimo ratukas
6. Kri mo ju klis
7. Visų krypčių ratukas
8. Pagrindinis šepetys
9. Šepečio dangtelis

Vandens talpykla
1. Skylutės
2. Vandens talpykla
3. Lipni juostelė
4. Talpyklos nuėmimo mygtukas
5. Vandens pildymo anga
6. Šluota

Krovimo stovelis
1. Signalo gaviklis
2. Krovimo terminalai
3. Įkrovimo indikatorius
4. Lizdas
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2. Saugumo taisyklės
A džiai perskaitykite šias taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo  ar
perduo  ki ems prietaiso naudotojams. 

 Naudokite prietaisą pagal naudojimo instrukcijas. CECOTEC neatsako už sužeidimus ir žalą, pa rtą ne nkamai naudojant
prietaisą.

 Prieš jungdami prietaisą,  įsi kinkite, kad Jūsų namuose naudojamos elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant
prietaiso e ketės. Junkite prietaisą į įžemintą rozetę.

 Prietaisą išrink  gali k kvalifikuotas personalas.
 Nelieskite laidų, adapterių ir kištukų šlapiomis rankomis.
 Laikykite prietaisą toliau nuo drabužių, užuolaidų ir panašių daiktų.
 Nesėdėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo sunkių ir aštrių daiktų.
 Nenaudokite prietaiso netoli šilumos šal nių, degių medžiagų ir šlapių paviršių. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis galėtų

įkris  arba bū  įstumtas į vandenį. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ar kitų skysčių. Nenaudokite prietaiso
atvirame ore.

 Nenaudokite įkrovimo stovelio, jeigu jo kištukas ar laidas buvo pažeis  arba jeigu jis nkamai neveikia. Jeigu prietaisas
sugedo, kreipkitės į įgaliotą CECOTEC klientų aptarnavimo centrą.

 Nenaudokite prietaiso ant stalų, kėdžių ir kitų aukštai esančių paviršių, nuo kurių prietaisas galėtų nukris .
 Nenaudokite lazerio apsaugos plokštės kaip rankenėlės prietaisui judin .
 Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose temperatūra yra žemesnė kaip 0°C arba aukštesnė kaip 40°C.
 Naudokite  prietaisą  k su kartu parduodama baterija  ir  adapteriu.  Naudodami kitokius priedus ar detales, rizikuojate

sukel  gaisrą ar apgadin  prietaisą, gali nukrės  elektra.
 Nenaudokite prietaiso degiems daiktams, tokiems kaip cigaretės, degtukai ar pelenai, siurb .
 Prieš naudodami robotą, nuimkite nuo grindų daiktus,  galinčius  trukdy  prietaiso  veikimui,  pvz.  drabužius,  popierius,

laidus ir pan.
 Prietaisas neskirtas naudo  jaunesniems kaip 8 metų vaikams. Vyresni kaip 8 metų vaikai gali naudo  prietaisą, prižiūrimi

suaugusiųjų.
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių pro nių, ju minių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė

dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudo s gali k prieš tai nkamai apmoky , gerai suprasdami
grėsmes, galinčias kil  prietaisą naudojant, ir/ar prižiūrimi už juos atsakingo asmens.

3. Prieš pradedant naudo
1. Atremkite  įkrovimo stovelį  į  sieną.  Palikite saugų  atstumą, kaip parodyta

paveikslėlyje. Įjunkite įkroviklį į rozetę.
Dėmesio: laikykite įkrovimo stovelį toliau nuo esioginių saulės spindulių.

2. Paspauskite  įjungimo  mygtuką  ir  palaikykite  3  sekundes.  Indikatoriaus
lemputei pradėjus deg  visą laiką, padėkite robotą ant stovelio.

 Jei  prietaiso  baterija  baigia  išsikrau ,  nuneškite  prietaisą  iki
stovelio.  Jeigu  baterija  yra  beveik  išsikrovusi,  prietaisas  gali
neįsijung .

 Prietaisą  kraunant,  jis  neišsijungs.  Suvyniokite  prietaiso  laidą
aplink krovimo pagrindo apačią.

 Pastovi mėlyna šviesa: prietaisas yra įjungtas / veikia.
 Žybsin  geltona šviesa: įkrovimas.
 Žybsin  raudona šviesa: klaida.

3. Prijunkite vandens talpyklą.
 Atkreipkite dėmesį:

pirmą  kartą
naudojant  prietaisą,  rekomenduojame  nesirink  švei mo
funkcijos.

 Prijunkite  šluostę  prie  apa nės  vandens  talpyklos  dalies  ir
pritvir nkite ją.
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 Atverkite vandens talpyklos dangtelį. Pripilkite į talpyklą vandens ir uždarykite.
 Jei reikia, įpilkite valymo priemonės.

 Dėmesio: nenaudokite per daug valymo priemonės, nes galite apgadin  filtrą.
 Išlygiuokite vandens talpyklą ir apa nę roboto dalį. Paspausdami įstatykite 

talpyklą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.
 Norėdami išim  vandens talpyklą, paspauskite talpyklos nuėmimo mygtuką ir 

ištraukite ją.

 Atkreipkite dėmesį: išimkite vandens talpyklą, kai prietaisas kraunasi arba yra 
nenaudojamas.

 Dėmesio: norėdami gau  geriausius rezultatus, sušlapinkite šluostę, prieš ją 
naudodami.

4. Naudojimas
 Kai  roboto šviesos  indikatorius  nebežybsės  geltonai,  bet  pastoviai  degs  mėlynai,  žinosite,  kad  prietaisas  yra  visiškai

įkrautas ir paruoštas naudo .
 Atsisiuntę aplikaciją, galėsite valdy  robotą nuotoliniu būdu.
 Prietaisas neveiks, jeigu baigia išsikrau  jo baterija.
 Prieš įjungdami prietaisą, nuimkite nuo grindų laidus ir kitas kliū s, kad išvengtumėte nelaimingų atsi kimų ir žalos.

Roboto mygtukai
1. Automa nis režimas

Paspauskite  roboto įjungimo  mygtuką,  kad jis  automa škai  pradėtų  valy  zigzagais.  Prietaisas  atpažins,  kurios  zonos jau  buvo
valytos, o kurios dar ne.
Prietaisas nuplanuos valymo maršrutą automa škai. Jeigu, įjungus šį režimą, valdysite prietaisą rankiniu būdu, robotas perplanuos
valymo maršrutą ir gali dar kartą išvaly  jau valytas vietas. Norėdami už krin  veiksmingą valymą, nenaudokite rankinio valdymo,
kai veikia automa nio valymo režimas.
Jeigu valymo ciklo metu baterija baigia išsikrau , robotas automa škai grįš prie įkrovimo stovelio. Kai prietaisas visiškai įsikraus, jis
tęs valymą ten, kur jį nutraukė.
Valymo metu prietaisas trumpam sustos, kad įver ntų darbo zoną ir suplanuotų valymo
maršrutą. Sustojimo trukmė priklausys nuo patalpų būklės ir išsidėstymo.

2. Valymas zonomis
Kai  prietaisas  sustoja  arba  yra  pareng es  režime,  paspauskite  lazerio  mygtuką,  kad
aktyvuotumėte valymo zonomis režimą. Prietaisas valys 2 x 2 zoną ir grįš į pradinę padė , ją išvalęs. Šis režimas įprastai naudojamas
grindims valy .

3. Grįžimo krau s mygtukas
Paspauskite roboto HOME mygtuką,  kad grąžintumėte jį  prie  įkroviklio.  Galėsite  įjung  šį  režimą bet  kurio  valymo ciklo metu.
Robotas automa škai grįš prie įkroviklio ir nutrauks valymą.
Robotas nuvažiuos prie įkroviklio stovelio trumpiausiu galimu keliu. 
Pasibaigus  valymo  ciklui  arba  baigiant  išsikrau  prietaiso  baterijai,  prietaisas  taip  pat  grįš  prie  įkrovimo
stovelio, kad neišsikrautų.
Dėmesio: kraudami prietaisą, nuimkite vandens talpyklą.

Nuotolinio valdymo pultas
1. Valymo grafiko nustatymas
2. Valymas zonomis
3. Grįžimas krau s
4. Laikma s
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5. Rankinis valdymas
6. ON / pauzė
7. Galingumo lygiai (TURBO / įpras nis / ECO)
8. Kraštų ir kampų valymo režimas

Naudodami nuotolinį pultą, galėsite įjung  žemiau aprašytus valymo režimus.
Naudojimo režimai
Pirmą kartą naudojant prietaisą, jis įsimins namų planą, naudodamas lazerinį ju klį, prieš pradėdamas valymo ciklą.
Atkreipkite dėmesį: įsi kinkite, kad indikatoriaus lemputė dega mėlynai, prieš pradėdami valymą. Tai reiškia, kad prietaisas veikia ir
yra paruoštas naudo . Priešingu atveju paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad paruoštumėte prietaisą veik .

1. Automa nis režimas

Paspauskite  pultelio mygtuką, kad jis automa škai pradėtų valy  zigzagais. Prietaisas atpažins, kurios zonos jau buvo valytos, o
kurios dar ne.
Prietaisas nuplanuos valymo maršrutą automa škai. Jeigu, įjungus šį režimą, valdysite prietaisą rankiniu būdu, robotas perplanuos
valymo maršrutą ir gali dar kartą išvaly  jau valytas vietas. Norėdami už krin  veiksmingą valymą, nenaudokite rankinio valdymo,
kai veikia automa nio valymo režimas.
Jeigu valymo ciklo metu baterija baigia išsikrau , robotas automa škai grįš prie įkrovimo stovelio. Kai prietaisas visiškai įsikraus, jis
tęs valymą ten, kur jį nutraukė.
Valymo metu prietaisas trumpam sustos, kad įver ntų darbo zoną ir suplanuotų valymo maršrutą. Sustojimo trukmė priklausys nuo
patalpų būklės ir išsidėstymo.
Atkreipkite dėmesį: rekomenduojame naudo  automa nį režimą, valant kilimus.

2. Valymas zonomis

Kai prietaisas sustoja arba yra pareng es režime, paspauskite  mygtuką, kad aktyvuotumėte valymo zonomis režimą. Prietaisas
valys 2 x 2 zoną ir grįš į pradinę padė , ją išvalęs. Šis režimas įprastai naudojamas dulkinoms grindims valy .

3. Kraštų ir kampų valymo režimas

Paspauskite pultelio mygtuką, kad įjungtumėte šį valymo režimą. Prietaisas automa škai valys zonas šalia sienų, baldų ir pan.
Atkreipkite dėmesį: paspauskite įjungimo mygtuką, kad pasirinktumėte tarp 3 režimų (TURBO / įpras nis / ECO).

4. Grįžimas krau s

Paspauskite pultelio mygtuką, kad grąžintumėte prietaisą krau s. Galėsite įjung  šį režimą bet kurio valymo ciklo metu. Robotas
automa škai grįš prie įkroviklio ir nutrauks valymą.
Robotas nuvažiuos prie įkroviklio stovelio trumpiausiu galimu keliu. 
Pasibaigus valymo ciklui arba baigiant išsikrau  prietaiso baterijai, prietaisas taip pat grįš prie įkrovimo stovelio, kad neišsikrautų.

Dėmesio: 
 Prieš kraudami prietaisą, nuimkite vandens talpyklą.
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 Jeigu valomame kambaryje yra daug kliūčių, prietaisas gali pats negrįž  prie įkrovimo pagrindo. Tokiu atveju nuneškite
prietaisą.

Pauzė

Prietaisui  veikiant,  paspauskite  mygtuką  aplikacijoje,  prietaise  arba  pultelyje,  kad  sustabdytumėte  prietaisą.  Dar  kartą

paspauskite , kad tęstumėte darbą.

Miego režimas

Nenaudojant  prietaiso  5  minutes,  automa škai  įsijungs  miego  režimas.  Paspauskite  mygtuką  aplikacijoje,  prietaise  arba
pultelyje, kad įjungtumėte prietaisą.
Dėmesio:

 12 valandų nenaudojant prietaiso, jis automa škai išsijungs.
 Kraunant prietaisą, miego režimas neįsijungs.

Siurbimo galios reguliavimas
Paspauskite įjungimo mygtuką pultelyje, kad pasirinktumėte pageidaujamą galingumą. Pasirinkite tarp ECO (mažas galingumas),
MEDIUM (vidu nis galingumas) ir TURBO (maksimalus galingumas).

Valymo planavimas
Dėmesio:  negalėsite  nustaty  prietaiso  daugiau  kaip  iš  vieno  prietaiso  vienu  metu.  Nustatykite  valymą  iš  mobiliojo  telefono
programėlės arba naudodami nuotolinio valdymo pultą.
Prietaisas turi valymo grafiko sudarymo funkciją, leidžiančią už krin  veiksmingą valymą. Laiko nustatymas atliekamas nuotoliniu
pulteliu. Nustačius valymo grafiką, prietaisas automa škai atliks valymą kiekvieną nustatytą dieną.
Atkreipkite dėmesį: įsi kinkite, kad prietaisas yra įjungtas ir kad dega prietaiso indikatoriaus lemputė, prieš nustatydami valymo
laiką.
Esamo laiko nustatymas

1. Ilgai paspauskite  mygtuką. Pradės žybsė  pirmi 2 skaitmenys, žymintys valandas.
2. Naudodami „į viršų“ ir „į apačią“ mygtukus ir įjungimo mygtuką, nustatykite esamą laiką. Naudodami „į kairę“ ir „į dešinę“

mygtukus, pereikite nuo valandų prie minučių ir pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.
3. Paspauskite SCHEDULE mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.

Valymo laiko planavimas

1. Ilgai paspauskite  mygtuką. Pradės žybsė  pirmi 2 skaitmenys, žymintys valandas.
2. Naudodami  „į  viršų“  ir  „į  apačią“  mygtukus  ir  įjungimo  mygtuką,  nustatykite  esamą laiką.

Naudodami „į kairę“ ir „į dešinę“ mygtukus, pereikite nuo valandų prie minučių ir pakartokite
aukščiau aprašytus veiksmus.

3. Dar kartą paspauskite  mygtuką, kad išsaugotumėte nustatymus.
4. Norėdami atšauk  nustatymus:

 Valdymo pulteliu pasirinkite 00:00 prietaiso laiką ir išsaugokite.
 Išjunkite prietaisą 1 minutei ir vėl jį įjunkite.

Atkreipkite dėmesį: prietaisas supypsės, taip pranešdamas, kad visi nustatymai buvo išsaugo .
Dėmesio:  pakeitus  nuotolinio  valdymo  pultelio  baterijas,  reikės  iš  naujo
nustaty  laikrodį ir valymo grafiką.
Mobilioji programėlė
Norėdami  valdy  roboto  funkcijas  iš  bet  kur,  rekomenduojame  parsisiųs  CONGA  S3090  mobiliąją
programėlę. Galėsite lengvai ir veiksmingai valdy  prietaisą, mėgaudamiesi puikia valymo kokybe.
Programėlės privalumai:

 Lengvai ir intuityviai valdykite prietaisą.
 Bet kada pradėkite valymo procesą.
 Parinkite nustatymus ir valymo grafiką.
 Pasirinkite iš įvairių valymo režimų.
 Stebėkite, kaip robotas sukuria interaktyvų žemėlapį, prieš pradėdamas valy .
 Ekranėlyje pažymėkite zoną, kurios nenorite, kad robotas valytų.
 Liepkite robotui valy  specifinę namų zoną.

5



 Pa krinkite nuvalytą zoną ir valymo trukmę.
 Pa krinkite valymo istoriją.

Nustatymai:
 Parsisiųskite CONGA S3090 mobiliąją programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
 Susikurkite vartotojo profilį su elektroniniu paštu ir slaptažodžiu.
 Patvir nkite prisijungimą.
 Pridėkite CONGA robotą.
 Prisijunkite prie Wi-Fi.

Dėmesio:
 Programėlė nepalaiko 5G ryšio.
 Jeigu nepavyksta prisijung  prie interneto, atlikite žemiau aprašytus veiksmus:

o Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite jį 5 sekundes. Įsijungs prietaiso miego režimas. Wi-Fi indikatorius
greitai žybsės, nurodydamas nklo klaidą. Pamėginkite iš naujo prijung  robotą prie nklo, atlikdami aukščiau
aprašytus veiksmus.

o Jeigu vis ek nepavyksta prijung  roboto prie nklo, pa krinkite, ar:
 Robotas nėra per daug toli nuo maršru zatoriaus.
 Wi-Fi slaptažodis yra teisingas.
 Wi-Fi nklas nėra 2,4 GHz.

5. Valymas ir priežiūra  
Pagrindinis šepetys

1. Paspauskite pagrindinio šepečio dangtelio atvėrimo mygtuką ir nuimkite dangtelį.
2. Išimkite pagrindinį šepe  ir išvalykite šepečio skyrelį.
3. Išvalykite šepe , naudodami kartu parduodamus įrankius. Jei reikia, naudokite vandenį ir muilą.
4. Įstatykite šepe  atgal į vietą ir įsi kinkite, kad jis užsifiksavo. 

Dulkių talpykla

1. Nuimkite prietaiso dangtelį ir išimkite dulkių talpyklą.
2. Nuimkite HEPA filtro dangtelį ir pašalinkite dulkes.

3. Įstatykite HEPA filtrą atgal į vietą.

4. Įstatykite dulkių talpyklą atgal į prietaisą. Sulenkite rankenėlę ir atgal uždėkite dangtelį.

HEPA filtras
Išimkite HEPA filtrą ir pakratykite jį, kad pašalintumėte visas dulkes.
Atkreipkite dėmesį: reguliariai valykite filtrą šepetėliu. Neplaukite filtro vandeniu.
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Pagrindinis šepetys
Reguliariai išimkite ir išvalykite pagrindinį šepe .

Šoninis šepetys
Reguliariai  išimkite ir išvalykite šoninius šepetėlius.  Dėmesio: norint už krin  nuodugnų valymą, rekomenduojame pakeis  šoninius
šepetėlius kas 3 mėnesius.

6. Baterijų kei mas ir krovimas  
 Nenaudokite kitokių nei kartu parduodamų baterijų, adapterių ir įkrovimo stovelių.
 Neišrinkite ir netaisykite baterijos ar įkroviklio.
 Nenaudokite šlapio skudurėlio prietaiso detalėms valy .
 Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, išimkite bateriją iš prietaiso ir laikykite ją sausoje ir saugioje vietoje. Rekomenduojame

krau  bateriją kas mėnesį, kad jos neapgadintumėte. 

7. Trikdžių šalinimas  
Problema Sprendimas

Prietaisas neįsijungia.  Prietaisas  neveikia,  kai  baigia  išsikrau  jo  baterija.  Leiskite  prietaisui  įsikrau ,  prieš  jį
naudodami.

 Patalpų temperatūra yra žemesnė kaip 0°C arba aukštesnė kaip 40°C. Naudokite prietaisą
0-40°C temperatūros vietose.

Prietaisas nesikrauna.  Nuvalykite krovimo terminalus.

 Įsi kinkite, kad yra paspaustas įjungimo mygtukas.
Prietaisas negrįžta prie krovimo stovelio.  Aplink  krovimo  stovelį  yra  daug  kliūčių.  Laikykite  krovimo  stovelį  atviroje  vietoje,

neužstatytoje pašaliniais daiktais.

 Prietaisas yra per toli nuo krovimo stovelio. Padėkite jį arčiau ir pamėginkite iš naujo.
Prietaisas nkamai neveikia. Išjunkite prietaisą ir iš naujo jį įjunkite.
Veikian s  prietaisas  skleidžia  keistus
garsus.

Pagrindinis  ir  šoninis  šepečiai  arba  ratukas  gali  bū  apsivyniojęs  pašaliniais  daiktais.
Sustabdykite robotą ir išvalykite šias detales.

Prietaisas  valo  neveiksmingai  arba  iš  jo
iškrinta dulkės.

 Prisipildė dulkių talpykla. Išvalykite ją ir HEPA filtrą, jeigu jis yra užsiblokavęs.
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 Pagrindiniame šepetyje yra pašalinių daiktų. Išvalykite šepe .
Prietaisas neprisijungia prie interneto.  Prastas  Wi-Fi  signalas.  Įsi kinkite,  kad  yra  už krinamas  reguliarus  Wi-Fi  signalo

perdavimas.

 Nepastovus Wi-Fi  ryšys.  Perjunkite  modemą.  Pa krinkite,  ar  reikia atnaujin  mobiliąją
programėlę, ir pamėginkite iš naujo.

Prietaisas  neatlieka  iš  anksto  nustatymo
valymo.

Pa krinkite, ar įsijungė prietaiso miego režimas. Perjunkite režimą.

Prietaisas negrįžta prie krovimosi stovelio,
atlikęs  valymą  zonomis  arba  pakeitus
pradinę valymo padė .

Prietaisas apskaičiuos naują valymo maršrutą, pakeitęs pradinę padė  arba veikdamas zoninio
valymo režimu.
Jeigu prietaiso įkroviklis yra labai toli nuo roboto, prietaisas automa škai neįsikraus. Padėkite
prietaisą ant įkroviklio stovelio.

8. Techniniai parametrai
Modelis: Conga 3090
Prietaiso numeris: 05148/05149/05150
Elektros srovė: 100-240 V, 50/60 Hz
Baterija: 14,8 V, 3200 mAh

9. A tarnavusių elektrinių prietaisų išme mas 

 Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama a tarnavusius elektrinius
prietaisus  išmes  kartu  su  bui nėmis  atliekomis.  Atskirai  juos  perdirbkite,  kad  būtų  pakarto nai  panaudojamos  prietaisus
sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. 
Ant prietaiso esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie nkamą prietaiso perdirbimą. 
Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir nkamai jas išmeskite.
Norėdami  sužino  daugiau  apie  nkamą  a tarnavusių  prietaisų  ir/ar  senų  baterijų  išme mą,  kreipkitės  į  vie nes  valdžios
ins tucijas.

10. Garan ja
Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja, skaičiuojama nuo prietaiso įsigijimo datos.
Norėdami atlik  garan nį taisymą, pateikite pirkimo čekį. Prietaisas turėtų bū  puikios išorinės būklės ir nkamai naudojamas pagal
instrukcijų nurodymus.
Garan ja galioja visiems defektams, išskyrus natūraliai nusidėvinčias dalis,  tokias kaip vidinės talpyklos, silicio žiedai, baterijos ir
priedai.
Garan ja negalioja šiais atvejais:

 Prietaisą naudojant ne pagal paskir , nesilaikant naudojimo instrukcijų rekomendacijų, nesaugant jo nuo drėgmės, laikant
vandenyje ar įmerkiant į ėsdinančias medžiagas, taip pat specialiai gadinant;

 Prietaisą taisant, išrenkant ir modifikuojant ki ems nei įgalio ems asmenims;
 Natūraliai susidėvinčioms prietaiso dalims.

Ap kus gedimą, rekomenduojame kreip s į įgaliotą „Krinonos“ klientų aptarnavimo centrą.
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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


