
DULKIŲ SIURBLYS FAKIR A220
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudojimo instrukcijų informacija

Dėkojame,  kad  pasirinkote  FAKIR  dulkių siurblį.  Šis  prietaisas  pasižymi

dideliu  naudingumo  koeficientu,   suvartoja  mažai  energijos   ir  palaiko

pastovų įsiurbimo galingumą. Prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad

galėtumėte juo naudo s be jokių rūpesčių daugybę metų.

Šios  naudojimo   instrukcijos   leis   Jums   saugiai   ir   nkamai   laiky  bei

naudo   prietaisą.   Prieš   pirmą   kartą   naudodami   prietaisą,   a džiai

perskaitykite šias naudojimo taisykles. Išsaugokite šį naudotojo vadovą.

Jei perleidžiate prietaisą trečiajam asmeniui, pridėkite ir šias taisykles. 

Garan ja

Gamintojo  garan ja  negalioja  atvejais,  kai  gedimas   įvyksta  nesilaikant

naudojimo instrukcijų.

Garan ja negalioja atvejais, kai prietaisas naudojamas ne pagal paskir ,

yra ne nkamai naudojamas, taisomas ar prižiūrimas. 

Instrukcijose naudojami simboliai

 ĮSPĖJIMAS! Perspėja apie pavojus, galinčius pasibaig  sužeidimu ar net mir mi. 

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Perspėja apie grėsmę prietaisui. 

☞PATARIMAS! Patarimai ir kita naudinga naudojimo instrukcijų informacija.

Saugumo informacija
CE a kimas

Šis prietaisas a nka produktų saugumo įstatymą ProdSG ir Europos Sąjungos direktyvas:

2004/108/EC (elektromagne nio suderinamumo direktyva);

2006/95/EC (mažos įtampos direktyva);

2001/95/EC (bendra produkto sauga);

2011/65/EC (RoHS). 

CE ženklą rasite prietaiso e ketėje. 

FAKIR pasilieka teisę keis  prietaiso dizainą ir techninius parametrus. 

Naudojimo paskir s

Prietaisas skirtas  k naudojimui namuose. Nenaudokite prietaiso komercinėms reikmėms.

Naudokite  prietaisą   k   sausam  kietų  grindų paviršių,   teks linės  dangos,  kilimų,  baldų apmušalų,   čiužinių,  baldų,   radiatorių   ir

užuolaidų valymui.

Naudojimo apribojimai

Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite, kad  nkamai įstaty  visi prietaiso filtrai. Nenaudokite prietaiso be filtrų.

Naudokite  k originalius FAKIR filtrus ir priedus.

Nesilaikant šių nurodymų, prietaiso naudojimas draudžiamas.

Ne nkamai naudodami prietaisą, galite susižeis , pakenk  prietaisui ar jį sugadin .

 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), fiziškai ir psichiškai neįgalūs ar sutrikusių ju minių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems

trūksta reikiamų žinių ir/ar pa r es naudojant panašius prietaisus, šiuo prietaisu naudo s gali  k  nkamai apmoky  ar

prižiūrimi už jų saugumą atsakingo žmogaus. Šie žmonės turėtų gerai suvok  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu.

 Neleiskite vaikams žais  su prietaisu.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valy  ir taisy  prietaiso. 

 Laikykite plas kinę prietaiso pakuotę toliau nuo vaikų, nes jie, žaisdami su pakuote, gali uždus .
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 ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeis

 Nesiurbkite drabužių, plaukų, nenukreipkite siurblio galvutės į akis, pirštus ar kitas kūno dalis.

 Nelaikykite siurblio vamzdelio ir siurbimo galvutės netoli akių ar ausų.

 Nenaudokite  prietaiso  žmonėms  ar  gyvūnams  siurb .  Gamintojas  neatsako  už  gedimus,   įvykusius  prietaisą naudojant

ne nkamai ir ne pagal taisykles.

 Galite susižeis ! Jei naudojate TURBO / elektrinio įsiurbimo šepe , nelieskite besisukančio šepečio volelio.

Grėsmė sveikatai

 Nesiurbkite sveikatai galinčių pakenk  medžiagų, pvz. lazeriniuose spausdintuvuose ar kopijavimo aparatuose naudojamų

elektrosta nių miltelių.

Prietaisas gali susprog  ar užsideg

 Nesiurbkite karštų pelenų ar degančių daiktų, pvz. cigarečių ar degtukų.

 Nenaudokite prietaiso netoli degių ar sprogių medžiagų.

 Nenaudokite prietaiso  rpikliams, sprogioms dujoms ar skysčiams siurb .

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!

 Trumpojo jungimo pavojus. Nenaudokite prietaiso vandeniui ir ki ems skysčiams, pvz. skys ems kilimų valikliams, siurb .

 Pakenkimas  filtrams.  Nesiurbkite  aštrių   ir  smailų  daiktų,  pvz.   šukių  ar  nukirptų  nagų.  Medžiagos,  kurios  džiūdamos

sukietėja, pvz. cementas ar  nkas, gali sugadin  filtrą.

 Neigiamas lietaus ir nešvarumų poveikis. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.

 Perkai mas. Niekada neuždenkite prietaiso angų.

Elektros srovė

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!

 Jungdami prietaisą į ne nkamos įtampos elektros srovės lizdą, galite jį sugadin . Prieš naudodami prietaisą, įsi kinkite,

kad prietaiso naudojama srovės įtampa, nurodyta e ketėje, sutampa su srovės,  ekiamos Jūsų namuose, įtampa.

 Naudokite  k prie prietaiso techninių parametrų pritaikytus ilginamuosius laidus.

 ĮSPĖJIMAS! Gali nukrės  elektra.

 Niekada nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.

 Norėdami ištrauk  prietaiso kištuką iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.

 Nelankstykite, nespauskite prietaiso laido ir nieko ant jo nestatykite. Laikykite jį toliau nuo šilumos šal nių.

 Jeigu pažeistas  prietaiso laidas, leiskite  jį pakeis  nauju  gamintojui, gamintojo įgaliotam  techninio  aptarnavimo centrui  ar

kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 Nenaudokite prietaiso,  jeigu pažeistos  išorinės korpuso detalės, jei sugadintas  prietaiso  laidas  arba įtariate, kad prietaisas

galėjo suges  (pvz. prietaisui nukritus).

 Nenaudokite sugedusių ilgintuvų.

Prietaisui pradėjus kel  grėsmę sveikatai

Nelaimingo atsi kimo atveju arba prietaisui pradėjus kel  grėsmę sveikatai, kuo greičiau ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

Prietaiso transportavimas

Transportuokite prietaisą originalioje gamintojo dėžėje arba panašioje paminkš ntoje pakuotėje, kad nepakenktumėte prietaisui.

Prietaisui sugedus

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite prietaiso, jeigu prietaisas ar jo laidas yra sugedę, nes gali nukrės  elektra.

Prieš kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pabandykite pašalin  problemą patys. Žr. skil  „Trikdžių šalinimas“.  Dėmesio:

jeigu problemos pašalin  nepavyko, susisiekite su ar miausio gamintojo įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistais. 

  ĮSPĖJIMAS!  Prietaisą taisy   ir  prižiūrė  gali   k  įgalioto  klientų aptarnavimo centro  specialistai.  Taisymui  ir priežiūrai  turi  bū

naudojamos  k originalios  FAKIR atsarginės dalys. Daugiau informacijos – skiltyje „Trikdžių šalinimas“. Prietaisą pataisius ki ems nei

gamintojo įgalio ems specialistams, jis gali pradė  kel  grėsmę naudotojo sveikatai.
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Pagrindinė informacija apie prietaisą
Sudedamosios dalys

1. Įsiurbimo galios valdiklis

2. Laido suvyniojimo mygtukas

3. HEPA filtras

4. Dulkių talpyklos dangtelio atvėrimo mygtukas

5. Rankenėlė

6. Įsiurbimo žarnelė

7. Rankenėlė su siurbimo valdikliu

8. Sustumiamas vamzdelis su priedų laikikliu

9. Dulkių talpyklos dangtelis

10. Filtro pakei mo indikatoriaus lemputė

11. ON/OFF pedalas

12. Pagrindinis šepetys grindims

13. Galvutė baldams

14. Galvutė apmušalams

15. Galvutė plyšeliams ir tarpeliams

16. Galvutė kietoms grindims

17. TURBO   šepetys   (nepavaizduotas)   –   papildomas   A220   ir   A1

modelių aksesuaras

18. Dulkių maišelis (nepavaizduotas) 

Techniniai duomenys

Siurblys A 220 metalinė mėlyna

(36 03 003)

Įtampa 220‐240 V

Nominalus dažnis 50 Hz

Nominali galia 750 W

Slėgis (maksimalus) 22 kPa

Oro įsiurbimo grei s (maksimalus) 33 l/s

Svoris (apy kslis) 5,9 kg

Matmenys (apy ksliai) 46 x 29,5 x 23 cm

Dulkių maišelis – maksimalus panaudojamas tūris 3,5 l

Dulkių maišelis – maksimalus užpildomas tūris 2,9 l

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė A

Kilimų valymas27,1 kWh/m.

Per metus suvartojama energija

(50   valymų.   Realiai   suvartojamos   energijos   kiekis   priklausys   nuo   prietaiso   naudojimo

dažnumo). 

C

Kietų grindų valymas B

Įsiurbtų dulkių išskyrimas į aplinką C

Garsumas 78 dB
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Nauja energiją taupan  technologija

FAKIR siurblys naudoja modernią energiją taupančią technologiją. Energiją taupantys aksesuarai (siurbimo šepetys, vamzdelis, žarnelė,

variklis   ir  filtras)  už krina  nedidelį  energijos  suvartojimą,  nustačius  op malią  įsiurbimo  galią.  Puiki  dulkių

surinkimo sistema už krina nedidelį įsiurbtų dulkių pasišalinimą į aplinką ir mažą triukšmingumą, siurbiant

kietas grindis ir kilimus.

Surinkimas
Išpakavimas

Išimkite prietaisą iš pakuotės ir įsi kinkite, kad jam netrūksta sudedamųjų dalių (žr. skil  „Sudedamosios dalys“).

Išrūšiuokite ir  nkamai išmeskite nereikalingus pakuotės elementus.

Jeigu pastebėjote, kad prietaisas transportavimo metu buvo pažeistas, tuoj pat kreipkitės į pardavėją. 

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite sugedusio prietaiso.

Surinkimas

  ĮSPĖJIMAS!  Prieš surinkdami prietaisą, įsi kinkite, kad prietaiso kištukas neįjungtas į rozetę. Prietaisui esant įjungtam į rozetę ir

atsi k nai įsijungus, gali kil  grėsmė Jūsų sveikatai.

1. Įsiurbimo žarnelė.

Įstatykite jungiamąją detalę žarnelės gale į įsiurbiamam orui skirtą siurblio angą.

☞PATARIMAS! Norėdami atskir  žarnelę nuo prietaiso, suspauskite užrakto gnybtus ir traukdami išimkite žarnelę iš oro įsiurbimo

angos.

2. Įsiurbimo žarnelė / sustumiamas vamzdelis.

Įstatykite žarnelės rankenėlę į sustumiamą vamzdelį, atsargiai ją pasukdami.

3. Antgaliai / rankenėlė arba sustumiamas vamzdelis.

Prijunkite pageidaujamą priedą prie žarnelės rankenėlės arba prie sustumiamo vamzdelio, atsargiai jį pasukdami.
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4. Sustumiamas vamzdelis su laikikliu priedams.

Nustatykite vamzdelio ilgį. Nykščiu paspauskite šliaužiklį ir patraukite jį rodyklės kryp mi. Kita ranka prilaikykite apa nę vamzdelio

dalį ir traukite arba stumkite vamzdelį  ek, kiek reikia.

Prietaisas paruoštas naudo .

Priedai ir galvutės
Pagrindinis šepetys grindims

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Prieš keisdami siurbimo galvutę, visuomet išjunkite prietaisą.

Pagrindinis šepetys grindims turi perjungimo mygtuką (žr. rodyklę), kuriuo galėsite nustaty , ar prietaisas valys kilimus, ar kietas grindis.

Galėsite nesunkiai perjung  mygtuką koja.

Kietų grindų siurbimas: šepečio šereliai ištrauk .

Kilimų siurbimas: šepečio šereliai sutrauk  į vidų. 

Galvutė kietoms grindims

Galvutė kietoms grindims skirta kieto paviršiaus grindims, pvz. plytelėms, parketui, PVC dangai ir pan., siurb .

☞PATARIMAS! Nustatykite vidu nį arba didelį siurbimo intensyvumą.

Galvutė plyšeliams ir tarpeliams, galvutė apmušalams ir galvutė baldams

Galvutė plyšeliams ir tarpeliams (15) skirta sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip gilūs plyšiai, kampai ir pan., valy .

Galvutė apmušalams (14) skirta užuolaidoms ir audiniu apmuš ems baldams siurb . Galvutė prisitaiko prie audinio tekstūros.

Galvutė baldams (13) skirta baldams, paveikslams, palangėms, knygoms ir pan. valy .

☞PATARIMAS! Nustatykite mažą arba vidu nį siurbimo intensyvumą.

Papildomas priedas – TURBO šepetys

TURBO šepetys su besisukančiu orą įsiurbiančiu velenėliu puikiai išvalo kilimus ir pa esalus, pašalina atkakliai besilaikančius pūkus ir

naminių augin nių plaukus. Papildomas priedas,  nkamas modeliams A220 ir A1.
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☞PATARIMAS! Nustatykite vidu nį arba didelį siurbimo intensyvumą.

 ĮSPĖJIMAS! Galite susižeis . Naudodami TURBO šepe , nelieskite besisukančio šepečio velenėlio.

Naudojimas  

 ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami naudo  prietaisą, visuomet pa krinkite, ar neapgadintas prietaisas ir jo laidas. Naudodami sugedusį

prietaisą, rizikuojate susižeis . Nenaudokite sugedusio prietaiso.

1. Prijunkite pageidaujamą galvutę.

2. Ištraukite reikiamą laido ilgį, traukdami už kištuko [A pav.]. Geltonas lipdukas ant laido reiškia, kad beveik pasiekėte maksimalų

laido ilgį. Maksimalus laido ilgis pažymėtas raudonu lipduku. Netraukite laido daugiau nei iki raudonos žymos. 

3. Norėdami įjung  prietaisą, paspauskite ON/OFF pedalą [B].

4. Įsiurbimo valdikliu [C] nustatykite pageidaujamą įsiurbimo intensyvumą.

☞PATARIMAS!  Visiškai  užsipildžius  dulkių surinkimo  maišeliui,  taip  pat  užsikimšus  prietaiso  priedams  (žarnelei,  vamzdeliui  ar

antgaliams),   įsižiebs  filtro  kei mo   indikatoriaus   lemputė [D].  Nustatykite,  ar  reikia  keis  maišelį,  nustatydami  maksimalų įsiurbimo

galingumą [C] ir pakeldami pagrindinį grindų siurbimo šepe  nuo grindų. Jei reikia, pakeiskite dulkių maišelį nauju ir/ar pakeiskite filtrus.

Pašalinkite siurblį užblokavusius pašalinius daiktus.

Kai nenaudojate prietaiso, laikykite prietaiso siurbimo vamzdelį pritvir ntą prie stovinčiam prietaisui skirto grindų šepečio laikiklio.

Įstatykite šepe  į šepečio laikiklį nugarinėje prietaiso dalyje [E pav.].

Baigus valy
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 ĮSPĖJIMAS! Baigę siurb , visuomet atlikite žemiau aprašytus veiksmus. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros.

1. Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą [B].

2. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

3. Paspauskite pedalą, kad suvyniotumėte laidą [F]. Atsargiai prilaikykite laidą ranka, kol jis bus visiškai įtrauktas.

4. Prijunkite   sustumiamą  vamzdelį  prie   stovinčiam  prietaisui  skirto   laikiklio,  esančio  apa nėje  prietaiso  dalyje.  Galėsite

nesunkiai nešio  ar perkel  prietaisą.

5. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

  ATKREIPKITE  DĖMESĮ!  Nelaikykite  prietaiso  netoli  šilumos  šal nių.  Laikykite  prietaisą toliau  nuo   esioginių saulės  spindulių.

Karš s gali pakenk  Jūsų siurbliui.

Baigus naudo   

  ĮSPĖJIMAS!  Prieš prietaisą valydami ar taisydami, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Prietaisui esant įjungtam į

rozetę ir netyčia įsijungus, gali kil  grėsmė Jūsų sveikatai.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Nenaudokite valiklių, ėdžių ar spirito pagrindo valymo priemonių, nes galite pakenk  prietaiso korpusui.

Valykite prietaisą  k sausu ar sudrėkintu skudurėliu. Jei reikia, nuvalykite dulkių talpyklą drėgnu skudurėliu.

Dulkių maišelio kei mas

1. Atverkite dulkių talpyklos dangtelį, paspausdami atrakinimo mygtuką [H]. Kelkite dangtelį, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.

2. Ištraukite dulkių maišelio laikiklį iš talpyklos ir išimkite prisipildžiusį dulkių maišelį iš laikiklio.

3. Gerai įstatykite naują maišelį į laikiklį ir įtraukite laikiklį.

4. Spustelėdami uždarykite dulkių talpyklos dangtelį taip, kad jis spragtelėdamas užsifiksuotų. 
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☞PATARIMAS!  Jeigu dulkių maišelis neįdėtas arba įdėtas ne nkamai, apsauginis dangtelio mechanizmas [I] neleis užver  dulkių

surinkimo talpyklos. Prieš naudodami siurblį, visuomet įsi kinkite, kad įdė  visi filtrai.

Apsauginio variklio filtro kei mas

 ATKREIPKITE  DĖMESĮ!  Prie  variklio  dydžio  pritaikytas  apsauginis  filtras.  Jeigu  kartu  su  atsarginiais  dulkių surinkimo  maišeliais

įsigytas naujas apsauginis variklio filtras yra per didelis, apkirpkite jį iki reikiamų matmenų. Įsi kinkite, kad apsauginis variklio filtras

idealiai prigludo prie variklio angos ir neleidžia į variklį patek  dulkėms. 

Apsauginį variklio filtrą rasite dulkių surinkimo talpykloje už dulkių maišelio.

1. Atverkite dulkių talpyklos dangtelį ir išimkite dulkių surinkimo maišelį (žr. skil  „Dulkių maišelio kei mas“).

2. Pastumkite apsauginį variklio filtrą‐kasetę  ek, kiek įmanoma, kad galėtumėte jį išim .

3. Išimkite apsauginį variklio filtrą iš kasetės ir įdėkite naują.

4. Įstatykite apsauginį filtrą‐kasetę atgal į laikiklį.

5. Atgal įstatykite dulkių surinkimo maišelį ir užverkite dulkių talpyklos dangtelį. Žr. skil  „Dulkių maišelio kei mas“.

HEPA filtro kei mas

☞PATARIMAS! Keiskite HEPA filtrą maždaug kas 6 mėnesius.

Išpučiamo oro filtrą ir apsauginį variklio filtrą keiskite kaskart sunaudoję maždaug 5 dulkių maišelius.

HEPA filtrą rasite po išpučiamo oro grotelėmis.

1. Atverkite priedų skyriaus dangtelį, paspausdami mygtuką [K].

2. Išimkite pasenusį HEPA filtrą ir įstatykite naują.

3. Užverkite išpučiamo oro groteles taip, kad jos spragtelėdamos užsifiksuotų.

HEPA filtras (angl. „High Efficiency Par culate Air Filter“) – tai didelio efektyvumo submikronų oro filtras, kuris leidžia susiurb  ne  k

dulkes, bet ir žiedadulkes ir kitas i n mažas daleles, todėl šis prietaisas su HEPA filtru ypač  nka alergiškiems žmonėms arba žmonėms,
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kurių jautrūs kvėpavimo takai.

Trikdžių šalinimas  
Gerbiamas pirkėjau, mūsų prietaisai pagamin  laikan s griežtų kokybės reikalavimų. Apgailestaujame, jeigu dėl kokios nors priežas es

prietaisas nustojo normaliai veikęs. Prieš kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pamėginkite pašalin  problemą patys. 

 ĮSPĖJIMAS! Prieš mėgindami pataisy  prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką iš mai nimo lizdo. Taip už krinsite, kad prietaisas

per klaidą neįsijungtų.

☞PATARIMAS! Jeigu nepavyko pa ems pašalin  kilusios problemos, kreipkitės į ar miausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

  ATKREIPKITE  DĖMESĮ!  Prietaisą   taisy   ir  prižiūrė   turėtų   k   nkamai  apmoky  FAKIR   įgalioto  klientų  aptarnavimo  centro

specialistai. Naudokite  k originalias FAKIR atsargines dalis. Ne nkamai pataisius ar ne nkamai prižiūrint prietaisą, jis gali pradė  kel

grėsmę naudotojo sveikatai.

Problema Galima priežas s Sprendimas

Prietaisas neveikia. Prietaiso   kištukas   neįstatytas   į   rozetę.

Nepaspaustas įjungimo mygtukas.

Įstatykite  prietaiso kištuką į mai nimo lizdą ir

spustelėkite įjungimo mygtuką.

Prietaisui ne ekiama elektra. Įjunkite prietaisą į kitą rozetę.

Pažeistas mai nimo laidas. Leiskite   įgalioto   klientų   aptarnavimo   centro

specialistams pakeis  laidą nauju.

Prietaisas staiga nustoja siurbęs. Suveikė   nuo   perkai mo   saugan s   saugiklis.

Galima priežas s – užsikimšę įsiurbimo kanalai

ir vamzdeliai, nešvarūs filtrai ir pan.

Išjunkite   prietaisą   ir   ištraukite   jo   kištuką   iš

rozetės.   Pašalinkite   perkai mą   sukėlusią

priežas  –   išvalykite   įsiurbimo  vamzdelius   ir

filtrus. Palaukite 30 min., kad prietaisas galėtų

atvės , ir  k tada tęskite prietaiso naudojimą.

Prietaisas prastai siurbia. Prisipildęs dulkių maišelis. Pakeiskite dulkių maišelį nauju.

Filtras nešvarus arba užsikimšęs. Išvalykite filtrą arba pakeiskite jį nauju.

Užsikimšo   siurbimo   galvutė,   sustumiamas

vamzdelis arba žarnelė.

Pašalinkite   užsikimšimo   priežas .   Jei   reikia,

galite naudo  medinę lazdą (pvz. šluotos kotą).

Atvertas įsiurbimo reguliatorius. Užverkite įsiurbimo reguliatorių.

Įsiurbimo   galingumas   nepritaikytas   prie

siurbiamo paviršiaus rūšies.

Nustatykite   rekomenduojamą   įsiurbimo

galingumą.

Prijungta siurbimo galvutė ne nka siurbiamam

paviršiui.

Prijunkite  nkamą siurbimo galvutę.

Perjungiamu   kilimų/kietų   grindų   šepečio

mygtuku   nustatyta   siurbiamam   paviršiui

ne nkama padė s.

Nustatykite  kilimų arba kietų grindų siurbimo

parink  priklausomai nuo siurbiamo paviršiaus

rūšies.

Prietaisas veikia labai 

triukšmingai.

Įsiurbtos dalelės užkimšo prietaisą. Pašalinkite   įsiurbtus   nešvarumus.   Jei   reikia,

galite naudo  ir ilgą medinę lazdą, pvz. šluotos

kotą.

Išme mas  

 Prietaisui pradėjus dažnai ges  ir tapus nebe nkamu naudo , nukirpkite iš rozetės ištrauktą prietaiso kištuką su laidu.

Išmeskite a tarnavusį prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

Nemeskite prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite prietaisą į bui nės technikos perdirbimo centrą.

 Prietaiso pakuotė pagaminta iš pakarto nai panaudojamų medžiagų. Išrūšiuokite pakuotę sudarančias medžiagas ir išmeskite

jas.

Norėdami daugiau sužino  apie atliekų perdirbimą, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas arba pardavėją.

Panaudotus dulkių surinkimo maišelius ir filtrus galite išmes  kartu su įprastomis atliekomis.

Garan ja  
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 Gamintojas   įsipareigoja  nemokamai  pataisy  prietaisą   garan nio   laikotarpio  metu,   jeigu   jis   sugenda  dėl   su  prietaiso

medžiagomis  ar  funkcinėmis  savybėmis  susijusių priežasčių,  apie  gedimą pranešus  garan niam   laikotarpiui  nepasibaigus.

Garan ja galioja  k tais atvejais, kai prietaisas naudojamas jį tausojant ir laikan s naudojimo taisyklių. Garan nis laikotarpis

pradedamas skaičiuo  nuo prietaiso įsigijimo datos.

 Garan ja negalioja prietaiso detalėms, kurios įprastai nusidėvi prietaisą naudojant.

 Garan ja negalioja, jeigu prietaisą taiso arba tvarko ki  nei įgalio  asmenys. Nenaudokite kitokių nei gamintojo atsarginių

dalių ar priedų prietaisui taisy .

 Techninio  aptarnavimo  centro  specialistai  pataisys  prietaisą  arba  pakeis  sugedusias  detales.  Kartu  su  prietaisu  pateikite

pirkimo čekį, ant kurio nurodyta pirkimo data.

 Jei   techninio  aptarnavimo  centro  specialistams  du  kartus  nepavyksta  pataisy  prietaiso,  gamintojas   įsipareigoja  pakeis

prietaisą nauju tokios pačios vertės prietaisu. Jeigu prietaiso neįmanoma nei pataisy , nei pakeis , pirkėjas turi teisę grąžin

prietaisą ir reikalau  dalinio pirkimo kainos atlyginimo. 

 Prietaisą  pataisius,  garan nis   laikotarpis  nepailgėja   ir  nepradedamas   skaičiuo  naujas  garan nis   laikotarpis.  Garan nis

laikotarpis pakeistoms detalėms baigiasi tada, kai baigiasi prietaiso garan nis laikotarpis.

 Ši garan ja nepažeidžia įstatymų ar pirkimo sutar es reglamentuojamų gedimų taisymų reikalavimų. 
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