
VERTIKALUS DULKIŲ SIURBLYS
CECOTEC Conga PopStar 1500 Animal

CE05542
NAUDOTOJO VADOVAS

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote CECOTEC prietaisą. Aukš  CECOTEC kokybės standartai, technologija ir dizainas už krina ilgą ir kokybišką
produkto naudojimą.

1. Sudedamosios dalys
1. Vamzdis ir rankena.
2. Rankenos atskyrimo mygtukas.
3. Įjungimo mygtukas.
4. Dulkių talpyklos išėmimo mygtukas.
5. Aukšto efektyvumo filtras.
6. Dulkių talpykla.
7. Įsiurbimo pagrindas.
8. Priedas kampams.
9. Priedas baldams.
10. Žarnos priedas.
11. Priedas naminiams gyvūnams.

2.   Saugumo taisyklės  
A džiai perskaitykite šias taisykles, prieš naudodami prietaisą. Išsaugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo .
Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, galite sukel  nelaimingą atsi kimą.
Elektrinis saugumas:

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Prieš jungdami prietaisą, įsi kinkite, kad Jūsų namuose naudojamos elektros įtampa sutampa su įtampa, nurodyta ant

prietaiso e ketės.
 Prietaiso kištukas turėtų lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko. Nenaudokite kištukinių adapterių.
 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.
 Nepalikite prietaiso lietuje. Neleiskite, kad ant jo patektų drėgmės. Į prietaisą patekus vandens, padidės elektros šoko

rizika.
 Sulūžus prietaiso korpusui, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito ant grindų, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo teka vanduo.
 Dėmesio: už krinkite, kad prietaisas visuomet būtų sausas.
 Smarkiai netraukite elektros ekimo laido. Nenaudokite laido prietaisui kel , neš  ar ištrauk  iš rozetės.
 Neleiskite, kad mai nimo laidas užsiblokuotų ar susipainiotų.
 Neleiskite, kad laidas liestųsi prie įkaitusių prietaiso paviršių.
 Neleiskite, kad laidas kybotų ant stalo krašto ar liestųsi prie įkaitusių paviršių.
 Tikrinkite mai nimo laido būklę. Apgadintas ar susipainiojęs laidas gali tap  elektros šoko priežas mi.
 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.

Naudojimas ir priežiūra:
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 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo filtrai nėra nkamai įdė  į vietą.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu prietaiso priedai yra sugedę. Pakeiskite juos naujais.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia ON/OFF mygtukas.
 Išjunkite prietaisą iš rozetės, prieš keisdami prietaiso priedus.
 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Jis nepritaikytas profesionaliam ar industriniam naudojimui.
 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.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir prižiūrė  prietaiso.
 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Naudokite  prietaisą  ir  jo  priedus  pagal  instrukcijų  nurodymus.  Atsižvelkite  į  naudojimo  sąlygas  ir  atliekamą funkciją.

Naudodami prietaisą ne pagal paskir , rizikuojate susižeis .
 Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose yra metalinių daiktų, tokių kaip vinys ir/ar varžtai.
 Nenaudokite prietaiso karš ems ar aštriems daiktams, tokiems kaip cigaretės, pelenai, vinys ir pan., siurb .
 Naudokite prietaisą k sausam siurbimui.
 Nepalikite į  rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.  Taip sutaupysite energijos ir  už krinsite ilgesnį  prietaiso tarnavimą.

Nenaudokite prietaiso ant jokios žmogaus ar gyvūno kūno dalies.
Priežiūra:

 Dėmesio: nevalant prietaiso pagal instrukcijų nurodymus, gali įvyk  gaisras.
 Ne nkamas prietaiso naudojimas ne pagal taisykles lems gamintojo garan jos anuliavimą.

3.   Naudojimas  
Prieš pradedant naudo

 Nuimkite apsaugines prietaiso pakavimo medžiagas.
 Įsi kinkite, kad visi prietaiso pakuotės elementai buvo nuim .
 Įsi kinkite, kad komplekte yra visos reikiamos dalys ir jos nėra pažeistos. Kitu atveju kreipkitės į pla ntoją.

Surinkimas
Dėmesio: prieš surinkdami prietaisą įsi kinkite, kad jis išjungtas iš el. nklo lizdo.
Prailginamojo vamzdžio prijungimas prie korpuso

1. Prijunkite vamzdį prie rankenos, kol jis tvirtai įsitvir ns.
2. Prijunkite vamzdį prie viršu nės korpuso dalies.

Įsiurbimo pagrindo arba kitų priedų prijungimas prie korpuso
Prijunkite norimą priedą prie įsiurbimo angos, esančio dulkių talpyklos apačioje.

Priedai:
Įsiurbimo  pagrindas:  kie ems  ir  nelygiems  paviršiams  arba  minkš ems  paviršiams/audiniams.  Rekomenduojama  naudo  su
ver kaliu dulkių siurbliu.
Kampų  antgalis:  radiatoriams,  stalčiams,  kampams  ir  plyšiams  valy .  Rekomenduojama  naudo  su  ver kaliu  dulkių  siurbliu  ir
rankiniu siurbliu.
Baldų antgalis: nka visiems baldų pams valy , jų nepažeidžiant. Rekomenduojama naudo  su rankiniu siurbliu.
Antgalis gyvūnams: skirtas specialiai ant sofų ir audinių prilipusiems gyvūnų plaukams siurb . Rekomenduojama naudo  su rankiniu
siurbliu.
Žarnos antgalis: skirtas pa ems sunkiausiai pasiekiamiems kampams išvaly . Rekomenduojama naudo  su rankiniu siurbliu.

Naudojimas:
Dėmesio: niekada neužkimškite įsiurbimo angos ir nekiškite į ją jokių daiktų, kad prietaisas neperkaistų.
Naudojant prietaisą kaip ver kalų siurblį

1. Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
2. Įstatykite vamzdį į korpusą.
3. Rinkitės norimą antgalį (įsiurbimo pagrindą, priedą kampams ir kt.) ir prijunkite jį prie įsiurbimo angos.

Naudojant prietaisą kaip rankinį siurblį
1. Nuimkite vamzdį nuo pagrindinio korpuso, spausdami atskyrimo mygtuką ant rankenos.
2. Nuėmus vamzdį, užverkite rankenos angą.
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3. Pasirinkite ir uždėkite norimą antgalį.
PASTABA: prietaisas turi apsaugą nuo perkai mo, kuri išjungia prietaisą, jei variklis pasiekia labai aukštą temperatūrą. Taip įvykus,
išjunkite prietaisą, leiskite jam pilnai atvės  kelias minutes, kol variklis pasieks op malią temperatūrą ir prietaisas vėl bus paruoštas
naudo .

4. Priežiūra ir v  alymas  
 Išjunkite prietaisą iš rozetės ir leiskite jam atvės , prieš pradėdami valymą.

 Valykite prietaisą vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Išdžiovinkite valytas vietas.

 Nenaudokite abrazyvinių švei klių, rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH priemonių, tokių kaip balikliai, ir ėsdinančių priemonių
prietaisui valy .

 Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nedėkite jo po tekančiu vandeniu.
Dulkių talpyklos ištuš nimas:

1. Visuomet naudokite prietaisą k su dulkių talpykla viduje.
2. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. nklo lizdo.
3. Kai talpykla prisipildo, ją reikia ištuš n . Paspauskite išėmimo mygtuką, pakelkite ir ištraukite dulkių talpyklą.
4. Prilaikykite filtrą viduryje. Ištraukite filtrą ir išpilkite dulkes iš talpyklos.
5. Nuspauskite laikiklį ir nuimkite apsauginį dangtelį.

Aukšto efektyvumo filtro valymas

 Filtrą reikia kruopščiai išvaly  bent 2 kartus per metus arba, kai k pastebite, kad pradėjo kaup s nešvarumai.

 Galima filtrą valy  po kiekvieno siurbimo, norint už krin  efektyviausią siurbimą.

 Prieš valydami filtrą, įsi kinkite, kad prietaisas išjungtas, o kištukas ištrauktas.

 Niekada neplaukite filtro skalbyklėje arba indaplovėje, nedžiovinkite plaukų džiovintuvu.

 Valykite filtrą šepetėliu arba po tekančiu drungnu vandeniu be jokių valiklių. Leiskite pilnai išdžiū   mažiausiai 24 val. prieš
įdėdami filtrą atgal.

5. Gedimai ir taisymas
 Atsiradus gedimui, nuneškite prietaisą į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą. Nemėginkite savarankiškai išrink

ar taisy  prietaiso, nes tai gali bū  pavojinga.

 Jeigu pažeistas prietaiso laidas, jį reikėtų pakeis  nauju.
Prietaiso ekologiškumas ir pakarto nis panaudojimas

 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  gali  bū  išrūšiuojamos  ir  perdirbamos su  bui nėmis  atliekomis.  Norėdami
išmes  pakuotę, nkamai išrūšiuokite ją sudarančias dalis.

 Prietaise nėra aplinkai pavojingų medžiagų kiekių.

6. Techniniai parametrai
Modelis: Conga Popstar 1500 Animal Duo.
Produkto kodas: 05542.
Nominali galia: 600–800 W.
Elektros įtampa: 220–240 V, 50/60 Hz.

7. 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 a tarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išme mą, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas.
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8. 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 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. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Pla ntojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000


