
ĮKRAUNAMAS RANKINIS

DULKIŲ SIURBLYS FAKIR

AS1072NT
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudojimo instrukcijų informacija

Dėkojame,   kad   pasirinkote   FAKIR   dulkių   siurblį   AS

1072 T / AS 1072 NT. Prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad galėtumėte juo naudotis be jokių rūpesčių daugybę metų.

Šios naudojimo instrukcijos leis Jums saugiai ir tinkamai laikyti bei naudoti prietaisą. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai

perskaitykite šias naudojimo taisykles. 

Išsaugokite šį naudotojo vadovą. Jei perleidžiate prietaisą trečiajam asmeniui, pridėkite ir šias taisykles. 

Garantija

Gamintojo garantija negalioja atvejais, kai gedimas įvyksta nesilaikant naudojimo instrukcijų.

Garantija negalioja atvejais, kai prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, yra netinkamai naudojamas, taisomas ar prižiūrimas. 

Instrukcijose naudojami simboliai

 ĮSPĖJIMAS! Perspėja apie pavojus, galinčius pasibaigti sužeidimu ar net mirtimi. 

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Perspėja apie grėsmę prietaisui. 

☞PATARIMAS! Patarimai ir kita naudinga naudojimo instrukcijų informacija.

Saugumo informacija
CE atitikimas

Šis  prietaisas  atitinka  produktų saugumo  įstatymą  GPSG  ir  Europos  Sąjungos 2004/108/EC (elektromagnetinio  suderinamumo)

direktyvą bei 2006/95/EC (mažos įtampos) direktyvą.

CE ženklą rasite prietaiso etiketėje. 

Naudojimo paskirtis

Įkraunamas dulkių siurblys AS 1072 T skirtas sausam patalpų valymui. Modelis AS 1072 NT taip pat gali būti naudojamas ir nedidelių

skysčių kiekių siurbimui. 

Prietaisas skirtas tik įprastam naudojimui namuose. Nenaudokite prietaiso komercinėms reikmėms.

Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad tinkamai įstatyti visi prietaiso filtrai. Nenaudokite prietaiso be filtrų.

Naudokite tik originalius FAKIR filtrus ir priedus. Nesilaikant šių nurodymų, prietaiso naudojimas laikomas netinkamu.

Naudojimo apribojimai

Netinkamai naudodami prietaisą, galite susižeisti, pakenkti prietaisui ar jį sugadinti.

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

kuriems   trūksta   reikiamų žinių   ir/ar  patirties  naudojant  panašius  prietaisus,   šiuo  prietaisu  naudotis  gali   tik   tinkamai

apmokyti ar prižiūrimi už jų saugumą atsakingo žmogaus. Šie žmonės turėtų gerai suvokti grėsmes, kylančias naudojantis

prietaisu.

 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir taisyti prietaiso. 

 Laikykite plastikinę prietaiso pakuotę toliau nuo vaikų, nes jie, žaisdami su pakuote, gali uždusti.

 ĮSPĖJIMAS!
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Pavojus susižeisti
 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 siurbti.  Gamintojas neatsako už gedimus,  įvykusius prietaisą naudojant

netinkamai ir ne pagal taisykles.

Grėsmė sveikatai

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

elektrostatinių miltelių.

Prietaisas gali susprogti ar užsidegti

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

 Nenaudokite prietaiso netoli degių ar sprogių medžiagų.

 Nenaudokite prietaiso tirpikliams ar sprogioms dujoms siurbti.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!
 Trumpojo jungimo pavojus. Nenaudokite prietaiso skysčiams, pvz. skystiems kilimų valikliams, siurbti.

 Nemerkite prietaiso ar jo įkroviklio į vandenį ar kitus skysčius.

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

sukietėja, pvz. cementas ar tinkas, gali sugadinti filtrą.

 Neigiamas lietaus ir nešvarumų poveikis. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso bei jo įkroviklio atvirame ore.

 Perkaitimas. Niekada neuždenkite prietaiso angų. Nenaudokite prietaiso, jei įsiurbimo angos ir/ar ventiliacinės grotelės

užsikišusios.

Elektros srovė

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!
 Jungdami prietaisą į netinkamos įtampos elektros srovės lizdą, galite jį sugadinti. Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite,

kad prietaiso naudojama srovės įtampa, nurodyta etiketėje, sutampa su srovės, tiekiamos Jūsų namuose, įtampa.

 Kai nekraunate prietaiso, ištraukite įkroviklį iš rozetės. Taip sutaupysite elektros.

 ĮSPĖJIMAS! Gali nukrėsti elektra.

 Niekada nelieskite prietaiso kištuko ar įkroviklio šlapiomis rankomis.

 Norėdami ištraukti 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 šaltinių, aštrių
kampų ar aliejaus.

 Nebandykite atidaryti įkroviklio. 

Prietaisui pradėjus kelti grėsmę sveikatai
Nelaimingo atsitikimo atveju  arba prietaisui  pradėjus  kelti  grėsmę sveikatai,  kuo greičiau  ištraukite  prietaiso kištuką iš
rozetės.

Prietaisui sugedus

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite prietaiso, jeigu prietaisas ar jo laidas yra sugedę, nes gali nukrėsti elektra.
Prieš kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pabandykite pašalinti problemą patys. Žr. skiltį „Trikdžių šalinimas“.

 ĮSPĖJIMAS! Prietaisą taisyti ir prižiūrėti gali tik įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai. Taisymui ir priežiūrai
turi būti  naudojamos tik originalios FAKIR atsarginės dalys.  Prietaisą pataisius netinkamai,  jis gali  pradėti  kelti grėsmę
naudotojo sveikatai.

Prietaiso transportavimas
Transportuokite  prietaisą  originalioje  gamintojo  dėžėje  arba  panašioje  paminkštintoje  pakuotėje,  kad  nepakenktumėte
prietaisui.

2



Pagrindinė informacija apie prietaisą

1. Sudedamosios dalys Dulkių talpykla

2. Priedas skysčių  siurbimui  (tik  AS 1072 NT

modelis)

3. Dulkių filtras

4. Įkrovimo lygio LED indikatorius

5. Dulkių talpyklos nuėmimo mygtukas

6. ON/OFF mygtukas

7. Rankena 

8. Išpučiamo oro grotelės

9. Baterijų skyrelis

Priedai

10. Pakabinamas įkrovimo stovelis su integruotu

skyreliu priedams

11. Šepetys baldams

12. Galvutė siauriems plyšeliams

13. Skysčių  siurbimo  galvutė  (tik  AS 1072  NT

modelis)

14. Įkroviklis (nepavaizduotas)

Techniniai duomenys

Nominali įkroviklio įtampa 100-240 V,  kintamoji  srovė,  50/60
Hz;
10 V, pastovioji srovė; 0,2 A, 2 VA

Baterijos 7.2 V; 1,3 Ah
Baterijų įkrovimo trukmė 15 val.
Svoris 950 g

Surinkimas
Išpakavimas
Išimkite prietaisą iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jam netrūksta sudedamųjų dalių (žr. skiltį „Sudedamosios dalys“).
Išrūšiuokite ir tinkamai išmeskite nereikalingus pakuotės elementus.
Jeigu pastebėjote, kad prietaisas transportavimo metu buvo pažeistas, tuoj pat kreipkitės į pardavėją. 

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite sugedusio prietaiso.
Įkrovimo stovelio montavimas

 ĮSPĖJIMAS! Kabinkite įkrovimo stovelį tik ant vidinės sienos. Įsitikinkite, kad stovelis gerai pritvirtintas.
Montuokite įkrovimo stovelį ten, kur jo negalėtų pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai, toliau nuo kitų šilumos šaltinių.
Prieš montuodami įkrovimo stovelį, įsitikinkite, kad prietaiso kištukas ištrauktas iš rozetės, nes kitaip gali nukrėsti elektra.

1. Raskite stoveliui tinkamą sieną netoli rozetės. Atkreipkite dėmesį į aukščiau pateiktus perspėjimus.

2. Laikydami stovelį greta sienos taip, kaip parodyta 1 pav., pasižymėkite varžtų

poziciją ir pragręžkite jiems skyles.

 ĮSPĖJIMAS! Prieš gręždami skyles, įsitikinkite, kad
gręžimas nepakenks laidams ar vamzdžiams. 

3. Įstatykite  mažą  įkroviklio  kištuką  į  įkrovimo

stovelio lizdą.
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4. Pasinaudodami  kartu  su  prietaisu  parduodamais  varžtais,  prisukite  įkrovimo

stovelį prie sienos.

Baterijos įkrovimas

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, įkraukite prietaiso baterijas 15

valandų. Prieš pirmą kartą kraunant prietaisą, baterijos turėtų būti visiškai išsikrovusios. Įsitikinkite,

kad baterijos išsikrovusios, įjungdami prietaisą (žr. skiltį „Naudojimas“). Palikite prietaisą įjungtą

tol, kol prietaiso variklis pradės veikti labai lėtai.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Baterijos krausis tik tada, kai siurblys bus išjungtas.

☞
1. PATARIMAS! Naujos baterijos ir ilgą laiką neiškrautos baterijos gali įsikrauti ne iki galo.

Baterijos pradės visiškai įsikrauti tik po keleto įkrovimo‐iškrovimo ciklų. Įdėkite siurblį į

įkrovimo stovelį.

2. Įstatykite įkrovimo stovelio kištuką į rozetę.

3. Įsitikinkite,   kad   užsidegė   trispalvė   LED   įkrovimo   lemputė   (4).   Užsidegusi   lemputė

reiškia, kad prietaisas kraunasi. Prietaisui kraunantis, prietaisas ir jo įkroviklis gali šiek tiek įkaisti. Tai visiškai normalu ir

nereiškia, kad prietaisas sugedo.

4. Praėjus maždaug  15  valandų, ištraukite įkroviklio kištuką iš rozetės, kad sutaupytumėte

elektros energijos. Jei norite, galite laikyti siurblį įkrovimo stovelyje iki kito naudojimo.

Naudojimas
Prieš naudodami siurblį, įsitikinkite, kad tinkamai įstatytas filtras ir ištuštinta dulkių talpykla.

☞PATARIMAS! Baterijai esant visiškai įkrautai, galėsite naudoti dulkių siurblį maždaug 15

minučių.

Išėmimas iš įkrovimo stovelio

Išimkite prietaisą, traukdami jį vertikaliai į viršų.

Prietaiso įjungimas/išjungimas

Norėdami   išjungti   ar   įjungti   prietaisą,   paspauskite

ON/OFF mygtuką (6) ant rankenėlės.

Paleidus   ON/OFF   mygtuką,   prietaisas   išsijungs

automatiškai.

Baigus siurbti

Galite naudoti įkrovimo laikiklį galvutei baldams (11) bei galvutei siauriems plyšeliams ir tarpeliams (12) laikyti taip, kaip parodyta

paveikslėlyje.

Priedai ir galvutės

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

plyšeliams ir galvutę skysčiams (tik AS 1072 NT

modelyje) į siurbimo angą, esančią greta siurblio

dulkių talpyklos.

Galvutė plyšeliams ir tarpeliams

Naudokite galvutę plyšeliams ir tarpeliams (12), norėdami pašalinti nešvarumus iš plyšelių ir
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siaurų tarpelių baldų apmušaluose, kampuose ir pan.

Galvutė apmušalams

Naudokite galvutę apmušalams (11), siurbdami baldų apmušalus, užuolaidas ir pan.

Galvutė skysčiams (tik AS 1072 NT)

Naudokite galvutę skysčiams (14), siurbdami nedidelius skysčių kiekius ar šlapius nešvarumus.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!  Norėdami naudoti siurblį skysčiams siurbti, įstatykite priedą skysčiams (2) į dulkių/vandens talpyklą. Jei

vėliau norėsite naudoti prietaisą įprastam sausam siurbimui, išimkite šį priedą.

☞PATARIMAS! Baigę valyti skysčius, ištuštinkite dulkių talpyklą ir perplaukite dulkių talpyklą, filtro priedą, filtrą ir įsiurbimo galvutes

švariu vandeniu. Įstatykite šias detales atgal į prietaisą tik joms visiškai išdžiūvus.

Valymas ir priežiūra 

 ĮSPĖJIMAS! Prieš prietaisą valydami ar taisydami, išjunkite prietaisą.

☞PATARIMAS! Prietaiso įsiurbimo galia priklauso nuo filtro švaros ir dulkių surinkimo talpyklos prisipildymo lygio. Rekomenduojame

išvalyti filtrą ir ištuštinti dulkių talpyklą kaskart baigus naudoti prietaisą.

Valymas

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Nenaudokite valiklių, ėdžių ar spirito pagrindo valymo priemonių, nes galite

pakenkti prietaiso korpusui.

Valykite prietaisą tik sausu ar sudrėkintu skudurėliu. Jei reikia, taip pat galite valyti dulkių talpyklą drėgnu

skudurėliu.

Filtro valymas

1. Norėdami   atverti   dulkių   surinkimo   talpyklą,   paspauskite   nuėmimo   mygtuką   (5)   rodyklės

kryptimi. Tada nuimkite talpyklą, patraukdami ją žemyn (1).

2. Išimkite   filtrą   (3)   iš   dulkių   talpyklos   (1)   ir   iškratykite   jame   susikaupusius   nešvarumus   į

šiukšliadėžę. Išvalykite filtrą.

3. Išvalykite vidinę dulkių talpyklos dalį drėgnu skudurėliu.

4. Perplaukite filtrą šiltu, muilinu vandeniu.

5. Prieš įstatydami filtrą į dulkių talpyklą, įsitikinkite, kad filtras ir dulkių talpykla visiškai išdžiūvo.

Galite džiovinti filtrą ir talpyklą plaukų džiovintuvu ar kitu šilumą skleidžiančiu prietaisu.

6. Pritvirtinkite dulkių talpyklą su įstatytu filtru prie variklio korpuso.

Trikdžių šalinimas 
Prieš  kreipdamiesi   į   įgaliotą  klientų  aptarnavimo  centrą,  pamėginkite  pašalinti   iškilusią  problemą patys,   vadovaudamiesi   žemiau

pateikiamais patarimais. 

 ĮSPĖJIMAS! Prieš taisydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

Problema Galima priežastis Sprendimas

Prietaisas neveikia arba neįsikrauna. Išsikrovė baterija. Įkraukite prietaisą.

Prietaisas neįjungtas. Įjunkite prietaisą.

Prietaisui netiekiama elektra. Įjunkite prietaisą į kitą rozetę.

Prietaisas prastai siurbia. Prisipildė dulkių talpykla. Ištuštinkite dulkių talpyklą.

Filtras nešvarus. Išvalykite ir išplaukite filtrą.

Prietaisas veikia labai triukšmingai. Įsiurbtos dalelės užkimšo prietaisą. Pašalinkite įsiurbtus nešvarumus.
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☞PATARIMAS! Jeigu nepavyko patiems pašalinti kilusios problemos, kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Prietaisą taisyti ir prižiūrėti turėtų tik FAKIR įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai. Naudokite tik

originalias  FAKIR  atsargines  dalis.  Netinkamai  pataisius  ar  netinkamai  prižiūrint  prietaisą,   jis  gali  pradėti  kelti  grėsmę naudotojo

sveikatai.

Išmetimas 

 

 Prietaisui pasenus ir pradėjus dažnai gesti, padarykite prietaisą nebetinkamu naudoti.

 Visiškai iškraukite bateriją, leisdami prietaisui veikti tol, kol išsijungs variklis.

 Išimkite  baterijas   iš  prietaiso,  atsukdami  6  varžtus,  atverdami  korpusą   ir   išimdami  baterijas.  DĖMESIO:   Jūsų  saugumui

patariame apsukti baterijų bloko galus lipniąja juostele.

 Prieš išmesdami prietaisą, išmeskite į šiukšliadėžę prietaise likusius įsiurbtus nešvarumus. 

 Atitarnavusių elektrinių   ir  elektroninių  prietaisų bei   įkraunamų baterijų sudėtyje dažnai  yra daug naudingų pakartotinai

panaudojamų  medžiagų.  Tačiau   šiuose  prietaisuose   taip  pat   gali   būti   sveikatai   pavojingų  medžiagų,   kurios   reikalingos

tinkamam prietaisų veikimui ir saugiam naudojimui. Išmetus šias medžiagas kartu su buitinėmis atliekomis arba neatsargiai

su jomis elgiantis, jos gali pradėti kelti grėsmę Jūsų sveikatai ir aplinkai.

 Nemeskite atitarnavusio prietaiso ir įkraunamų baterijų  kartu su buitinėmis atliekomis.

 Nuneškite prietaisą ir baterijas į artimiausią buitinės technikos perdirbimo centrą.

 Išimkite ir atskirai išmeskite įkraunamas baterijas.

 Išmeskite prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

 Laikykite atitarnavusį prietaisą ir įkraunamas baterijas saugioje vietoje tol, kol galėsite jas išmesti. 

Garantija 

 Gamintojas   įsipareigoja   nemokamai   pataisyti   prietaisą   garantinio   laikotarpio  metu,   jeigu   jis   sugenda   dėl   su   prietaiso

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

Garantija galioja tik tais atvejais, kai prietaisas naudojamas jį tausojant ir laikantis naudojimo taisyklių. Garantinis laikotarpis

pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos.

 Garantija negalioja prietaiso detalėms, kurios įprastai nusidėvi prietaisą naudojant.

 Garantija  negalioja,   jeigu prietaisą taiso arba tvarko kiti  nei   įgalioti  asmenys.  Garantija  negalioja,   jeigu prietaisui   taisyti

naudojamos kitokios nei gamintojo atsarginės dalys ar priedai. Norėdami prietaisą taisyti, kartu su prietaisu pateikite pirkimo

čekį, ant kurio nurodyta pirkimo data.

 Jei  techninio aptarnavimo centro specialistams du kartus nepavyksta pataisyti  prietaiso,  gamintojas  įsipareigoja pakeisti

prietaisą nauju tokios pačios vertės prietaisu. Jeigu prietaiso neįmanoma nei pataisyti, nei pakeisti, pirkėjas turi teisę grąžinti

prietaisą ir reikalauti dalinio pirkimo kainos atlyginimo. 

 Prietaisą   pataisius,   garantinis   laikotarpis   nepailgėja,   nepradedamas   skaičiuoti   naujas   garantinis   laikotarpis.   Garantinis

laikotarpis pakeistoms detalėms baigiasi tada, kai baigiasi prietaiso garantinis laikotarpis.

 Ši garantija nepažeidžia įstatymų ar pirkimo sutarties reglamentuojamų gedimų taisymų reikalavimų. 
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Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


