
FAKIR “STARKY PRO“
vertikalus dulkių siurblys

Dėkojame, kad įsigijote „FAKIR STARKY 
PRO“ du viename vertikalų dulkių siurblį. 
Mūsų produktas buvo sukurtas ir pagamintas
užtikrinti sklandų jo naudojimą daugelį 
metų.

Informacija apie šį vartotojo vadovą
Šio vartotojo vadovo tikslas – informuoti Jus 
apie saugų įrenginio naudojimą, tokiu būdu 
užtikrinant optimalų jo darbą. Siekdami 
pasirūpinti Jūsų pačių bei trečiųjų asmenų 
saugumu, prašome atidžiai perskaityti šį 
vartotojo vadovą, prieš naudojant įrenginį pirmą 
kartą. Išsaugokite šį vartotojo vadovą ateičiai ir 
laikykite jį saugioje vietoje. 

Atsakomybė
Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl 
nuostolių, kurie atsiranda dėl nesivadovavimo 
vartotojo vadovo instrukcijomis. Jei įrenginys 
naudojamas ne pagal paskirtį ir (arba) 
netinkamai, ir (arba) netinkamai taisomas ar 
prižiūrimas, gamintojas neprisiims jokios 
atsakomybės už atsiradusius nuostolius.

Informacija apie šį vartotojo vadovą

 ĮSPĖJIMAS!
Šis simbolis pateikiamas šalia instrukcijų, kurios
susijusios su darbo sauga, kai kyla potencialus 
pavojus gyvybei ar rizika dėl traumos. 

 DĖMESIO!
Šis simbolis pateikiamas šalia instrukcijų, kurios
susijusios su pavojais, dėl kurių gali atsirasti 
žala įrenginiui.

PASTABA!
Šis simbolis skirtas akcentuoti specialius 
patarimus ir kitą naudingą į šį vartotojo vadovą 
įtrauktą informaciją.



Šis prietaisas atitinka Vokietijos produktų saugos
įstatymo (ProdSG) ir Vokietijos energijos 
vartojimo svarbių prietaisų įstatymo (EVPG) bei
ES Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos
2004/108/EB ir Bendrosios produktų saugos 
direktyvos 2006/95/EB, RoHS direktyvos 
2011/65/ES, Ekodizaino direktyvos 
2009/125/EB reikalavimus. Šis prietaisas turi 
CE ženklą savo specifikacijų lentelėje.

Naudojimo paskirtis
Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. 
Naudojimas ne pagal paskirtį gali sąlygoti 
prietaiso gedimus. Prietaisas gali būti 
naudojamas tik sausam kietų ir minkštų dangų, 
minkštų baldų, čiužinių, kietų baldų, radiatorių 
ir užuolaidų valymui. 
Tam, kad prietaisas veiktų be problemų ir 
efektyviai, būtina įstatyti filtrus. Naudokite 
prietaisą tik su „Fakir“ originaliomis dalimis. 
Kitokio pobūdžio naudojimas laikomas prietaiso
naudojimu ne pagal paskirtį ir yra draudžiamas. 

Netinkamo naudojimo atvejai
Žemiau pateikti naudojimo ne pagal paskirtį 
atvejai gali sąlygoti gedimus, žalą prietaisui bei 
jį naudojančių asmenų traumas:

 ĮSPĖJIMAS!
 Šiuos prietaisus gali naudoti vyresni nei 

8 metų vaikai ir asmenys su fizine, 
sensorine ar protine negalia arba 
neturintys reikiamos patirties ir (arba) 
žinių tik tuo atveju, jei yra prižiūrimi 
arba apmokyti dėl saugaus prietaiso 
naudojimo ir suvokia galimą pavojų.

 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
 Tik prižiūrimi vaikai gali atlikti valymo 

ir priežiūros darbus.
 Laikykite pakavimo plėvelę ir maišelius 

atokiai nuo vaikų, kadangi kyla rizika 
uždusti.

 DĖMESIO!
 Kyla pavojus dėl trumpojo sujungimo! 

Niekada nenaudokite siurblio vandeniui 
ar kitiems skysčiams (pavyzdžiui, kilimo
valymo priemonėms) susiurbti.

 Kyla pavojus pažeisti filtrus!
Niekada nenaudokite siurblio aštriems 
objektams, pavyzdžiui stiklo šukėms, 
vinims ir pan., susiurbti.
Statybinių medžiagų – kieto tinko ar 
cemento – siurbimas taip pat gali pažeisti
filtrus.

 Kyla pavojus pažeisti filtrą dėl lietaus ar 
purvo! Niekada nenaudokite ir 
nelaikykite prietaiso lauke.

 Pavojus dėl perkaitimo! Jokiu būdu 
neuždenkite prietaiso angų.

Elektros energija

 DĖMESIO!
 Netinkamos įtampos naudojimas gali 

sunkiai pažeisti prietaisą. Naudokite 
prietaisą tik tuo atveju, jei specifikacijų 
plokštelėje nurodyta įtampa atitinka Jūsų 
namuose esančią įtampa.

 Elektros lizdas turi būti apsaugotas 16A 
automatiniu saugikliu.

 Naudokite tokius ilginamuosius laidus, 
kurie tinkami prietaiso galios įėjimo 
angai.

 ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus!

 Niekada nelieskite elektros kištuko 
šlapiomis rankomis.

 Niekada netraukite prietaiso už laido – 

 ĮSPĖJIMAS!
Traumos rizika prietaiso valymo metu

 Siurblio negalima naudoti drabužių, 
plaukų, akių, pirštų ar kitų kūno dalių 
valymui.



visais atvejais ištraukite laidą iš elektros 
maitinimo lizdo laikydami kištuką.

 Laido negalima sulenkti, prispausti, 
traukti per aštrius kampus, pervažiuoti, 
jis negali liestis su karštį skleidžiančiais 
šaltiniais.

 Jei prietaiso laidas pažeistas, jį turi 
pakeisti arba gamintojas, arba klientų 
aptarnavimo atstovybė, arba panašią 
kvalifikaciją turintys asmenys, siekiant 
apsaugoti nuo galimo pavojaus.

 Niekada neįjunkite prietaiso, jei jo 
korpuse yra aiškiai matomų pažeidimų, 
jei kyla įtarimas dėl defekto (pavyzdžiui,
prietaisą numetus) arba jei pažeistas 
maitinimo laidas.

 Niekada nenaudokite pažeisto ilginamojo
laido. 

 Šis prietaisas skirtas tik sausam valymui.
 Šis prietaisas skirtas naudoti ir laikyti 

viduje.
 Šepečio galai ir vamzdžio galai negali 

būti arti akių ir ausų.
 Šio prietaiso negalima naudoti žmonių ir 

gyvūnų valymui.
Gamintojas nėra atsakingas už žalą, 
kurią sukelia prietaiso naudojimas ne 
pagal paskirtį ir netinkama jo priežiūra.  

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sveikatai!

 Šis prietaisas netinka siurbti sveikatai 
pavojingas dulkes.

Gaisro ir sprogimo pavojus!
 Niekada nesiurbkite žarijų ar kitų karštų 

objektų, pavyzdžiui, cigarečių ar 
degtukų.

 Niekada nenaudokite prietaiso šalia 
sprogių ir lengvai užsiliepsnojančių 
medžiagų.

 Niekada nesiurbkite jokių tirpiklių, 
sprogių dujų ar skysčių.

Veiksmai pavojaus atveju

 ĮSPĖJIMAS!
Pavojaus ar nelaimingo atsitikimo metu 
nedelsiant ištraukite elektros kištuką iš 
maitinimo tinklo.

Transportavimas
Visada įdėkite prietaisą į originalią pakuotę arba 
panašią pakuotę su paminkštinimu, kad 
apsaugotumėte prietaisą nuo pažeidimų.

Veiksmai gedimo atveju

 ĮSPĖJIMAS!
Niekada nenaudokite defektų turinčio prietaiso 
ar prietaiso su pažeistu maitinimo laidu. Kyla 
pavojus dėl elektros smūgio.

Prieš susisiekdami su klientų aptarnavimo 
skyriumi, patikrinkite, ar galite išspręsti 
problemą patys.
> žr. skyrių „Trikdžių šalinimas“.

 PASTABA!

Jei negalite išspręsti problemos patys arba 
planuojate grąžinti prietaisą, prašome iš anksto 
susisiekti su mumis specialiąja telefono linija.

Klientų aptarnavimo linija
01805 325474
14 ct./min.,
skambinant iš fiskuoto Vokietijos tinklo
„Telekom“.
Prieš skambindami, išsiaiškinkite gamino Nr. ir 
prietaiso (modelio) pavadinimą.
Visa reikiama informacija pateikta prietaiso 
specifikacijų plokštelėje.



 ĮSPĖJIMAS!
Visus remonto ir priežiūros darbus turi atlikti 
kvalifikuotas personalas (pvz. „Fakir“ klientų 
aptarnavimo personalas). Šiam tikslui turi būti 
naudojamos tik „Fakir“ originalios atsarginės 
dalys. Netinkamai remontuojami ar prižiūrimi 
prietaisai gali kelti pavojų jų naudotojams. 

 ĮSPĖJIMAS!
Prieš surinkimą visada patikrinkite, ar kištukas 
ištrauktas iš maitinimo lizdo. Jei kištukas 
įjungtas į maitinimo tinklą, prietaisais gali 
netyčia įsijungti ir sukelti traumą. 

 ĮSPĖJIMAS!
Prieš kiekvieną naudojimą visuomet patikrinkite
prietaisą ir jo maitinimo laidą. Pažeistas 
prietaisas kelia traumos riziką – jo negalima 
naudoti.

Išpakavimas
Išpakuokite prietaisą ir patikrinti pakuotės turinį,
ar nieko netrūksta (žr. „Įsigytų dalių 
komplektas‘). Utilizuokite tinkamai išrūšiuotas 
pakavimo medžiagas į šiam tikslui skirtus 
surinkimo konteinerius.

Jei pastebėsite kokių nors transportavimo metu 
atsiradusių pažeidimų, prašome nedelsiant 
susisiekti su prekybos atstovu. 

 ĮSPĖJIMAS!
Niekada nenaudokite defektų turinčio prietaiso.

PASTABA!
Pakavimo dėžę ir pakavimo medžiagas 
išsaugokite prietaiso transportavimui ateityje 
(perkėlimui į kitą butą, prietaiso grąžinimui, 
priežiūrai ir pan.)

Įsigytų dalių komplektas
Rankinis (vertikalus) dulkių siurblys
Grindų siurbimui skirtas antgalis
Mikštų baldų siurbimui skirtas antgalis
Jungiamasis antgalis
Vartotojo vadovas



Techninės specifikacijos Starky Pro
El. srovė 220-240 V
Maks. siurbimas 21 kPa
Maks. oro srautas 31 l/s
Svoris 3.3 kg
Matmenys 114-134 x 28 x 15 cm
Dulkių konteinerio talpa 1,2 L

Bendras vaizdas
1 – rankena
2 – teleskopinis vamzdis
3 – jungiamasis antgalis
4 – priedų laikiklis
5 – minkštiems baldams valyti skirtas antgalis
6 – variklio korpusas
7 – filtro dangtis
8 – šalinamo oro filtras (be paveikslėlio)
9 – ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (ON/OFF) 
jungiklis
10 – valdymo lemputės
11 – dulkių konteineris
12 – grindims valyti skirtas antgalis
13 – visas filtrų rinkinys
14  - filtro laikiklis
15 – EPA filtras
16 – EPA filtro dangtis

Duomenų lapas pagal reglamentą (ES) Nr. 665/2013
Prekės ženklas FAKIR
Modelis STARKY Pro
Gaminio Nr. 36 21 003
Energijos efektyvumo klasė A
Metinis energijos suvartojimas (kWh/metus*) 27,5
Kilimo valymo klasė E
Kietos dangos valymo klasė D
Dulkių emisijos klasė D
Garso galios lygis db(A)re 1 pW 79
Nominalus galios suvartojimas, W 700

*Indikacinis metinis energijos suvartojimas (kWh per metus), paremtas 50 valymo procedūrų. Faktinis energijos 
suvartojimas priklauso nuo įrenginio naudojimo būdo.



Prietaiso surinkimas
1. Prijunkite rankeną prie teleskopinio 

vamzdžio taip, kad ši aiškiai įsistatytų į
reikiamą vietą (išgirsite atitinkamą 
garsą).

2. Įstatykite teleskopinį vamzdį į viršutinę
siurblio korpuso angą. Tai darydami, 
paspauskite kitoje pusėje esantį 
mygtuką. Įsitikinkite, ar vamzdis 
tinkamai įsistatė.

3. Prijunkite pasirinktą antgalį prie 
apatinės siurblio dalies, švelniai jį 
pasukdami.

4. Teleskopinio vamzdžio ilgį galite 
sureguliuoti pagal savo poreikį. 
Nykščiu paspauskite ant teleskopinio 
vamzdžio esančią slankiąją plokštelę 
žemyn.

5. Patraukite siurbimo vamzdį į viršų iki 
reikiamo ilgio arba atitinkamai 
paspauskite jį žemyn.

6. Siurblys paruoštas naudojimui. 



Veiksmai prieš prietaiso naudojimą

 ĮSPĖJIMAS!
Prieš kiekvieną naudojimą būtinai patikrinkite 
prietaisą ir jo maitinimo laidą. Pažeistas 
prietaisas kelia riziką – jo negalima naudoti.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įsitikinkite, ar
tinkamai sumontuoti ir nepažeisti filtrai. 

 Ištraukite visą prietaiso maitinimo laidą 
ir įjunkite kištuką į maitinimo lizdą. 
Užsidega prietaiso budėjimo režimo 
raudona indikacinė lemputė.

 Norėdami įjungti prietaisą, vieną kartą 
paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką – prietaisas paruoštas 
naudojimui. Šuo etapu prietaisas veikia 
tik puse savo galingumo (1 lygmuo). 
LED lemputė pradeda mirksėti geltona 
spalva. Jei reikia didesnės siurbimo 
galios, dar kartą paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką (2 lygmuo). LED 
lemputė pradeda mirksėti žalia spalva. 
Dabar prietaisas veikia didžiausiu 
galingumu. Paspaudę mygtuką dar kartą, 
prietaisą išjungsite (7, 8 ir 9 pav.). 

PASTABA!

Kilimų siurbimui rekomenduojame naudoti 1 
siurbimo lygmenį. Kietos dangos siurbimui 
rekomenduojame naudoti 2 lygmenį.

Prietaisą galima naudoti įvairiais būdais
Nuimamas dalis galima sujungti vieną su kita 
(teleskopinis vamzdis, rankena, grindims valyti 
skirtas antgalis, jungiamasis antgalis, 
minkštiems baldams valyti skirtas antgalis).

1. Teleskopinį vamzdį galima įstatyti į 
apatinę prietaiso siurbimo angą (10, 11 ir
12 pav.). Tokiu būdu galima išvalyti net 
ir sunkiai pasiekiamas vietas. Tada pagal 
naudojimo tikslą galima prijungti arba 
grindų valymui tinkamą antgalį, arba 
minkštų baldų valymui tinkamą antgalį, 
arba jungiamąjį antgalį (13, 14 ir 15 
pav.).

2. Be to, galima prijungti arba minkštų 
baldų, arba jungiamąjį antgalį ir naudoti 
prietaisą kaip rankinį siurblį (16 ir 17 
pav.).

3. Jei norite naudoti prietaisą kaip stalo 
siurblį arba minkštų baldų, kietų baldų ir 
kt. paviršių valymui, nuimkite 
teleskopinį vamzdį ir grindų valymui 
skirtą antgalį ir prijunkite reikiamus 
priedus (18 pav.). 





Veiksmai po prietaiso naudojimo

 ĮSPĖJIMAS!

Prieš pradėdami siurblio valymo ar priežiūros 
darbus, išjunkite siurblį, paspausdami 
ĮJUNGIMO / ĮJUNGIMO mygtuką, ir ištraukite 
maitinimo laidą iš elektros lizdo. Tokiu būdu 
apsisaugosite nuo netyčinio prietaiso įsijungimo.

Baigę naudoti prietaisą, atlikite toliau 
išvardintus veiksmus. Niekada nepalikite 
prietaiso be priežiūros. 

 Pastatykite prietaisą į vertikalią padėtį.
 Apvyniokite maitinimo laidą aplink laido

laikiklį ant rankenos ir ant teleskopinio 
vamzdžio.

 Atidarykite dulkių konteinerį, 
patraukdami į save atleidimo mygtuką, 
kuris yra kitoje dulkių konteinerio pusėje
(19 pav.), kitoje prietaiso pusėje ir 
išimkite dulkių konteinerį (20 pav.).

 Išimkite filtro laikiklį su EPA filtru, 
išimkite priešfiltrio sietelį iš dulkių 
konteinerio (21 pav.) ir kruopščiai 
ištuštinkite jo turinį į nerūšiuojamų 
atliekų konteinerį.

 Taip pat į nerūšiuojamų šiukšlių 
konteinerį pašalinkite bet kokį prie 
priešfiltrio sietelio prilipusį purvą. 

 Išvalykite vidines dulkių konteinerio 
puses su drėgna šluoste.

 Po to vėl įstatykite dulkių konteinerį (su 
filtrais savo vietoje), tiksliai įstatydami jį
į korpusą, kol pagal garsą jis įsistato į 
reikiamą padėtį. 
Dulkių konteinerį rekomenduojame 
ištuštinti po kiekvieno naudojimo.

PASTABA!
Pakeitimo dažnumas – EPA filtras keičiamas po 
maždaug 6 mėnesių ir esant per dideliam jo 
užterštumui.

PASTABA!
Jei dulkių konteineris pilnas arba užsikemša 
filtrai / priedai (antgaliai), dėl šios priežasties 
gali atitinkamai sumažėti siurbimo galia. Tai 
ypač būdinga tuo atveju, jei užsikemša EPA 
filtras. Ištuštinkite dulkių konteinerį arba 
atitinkamai išvalykite ir pakeiskite 
užsikimšusius filtrus arba pašalinkite 
blokuojančius objektus. 

Valymas
 Visais atvejais įrenginio valymui 

 ĮSPĖJIMAS!
Niekada nenaudokite ploviklių, šiurkščių 
valiklių ar alkoholio. Šios medžiagos gali 
pažeisti korpusą. 

PASTABA!
Naudokite tik „Fakir“ originalius filtrus. Tai 
vienintelis būdas išsaugokite puikias filtravimo 
savybes siurblio įrenginyje. 

 ĮSPĖJIMAS!
Prietaisą galima naudoti tik tada, kai įstatyti visi 
filtrai.

 DĖMESIO!
Nepalikite prietaiso šalia karščio šaltinio ir 



naudokite sausą arba drėgną šluostę.
 Jei reikia, drėgna šluoste galite išvalyti 

filtro skyrių.
 Laikykite siurblį vaikams sunkiai 

pasiekiamoje vietoje.

venkite tiesioginių saulės spindulių poveikio. 
Šiluma gali turėti žalingą poveikį siurbliui.

Filtrų valymas

Prietaisas turi EPA filtrą, priešfiltrio sietelį ir 
šalinamo oro filtrą. Išskyrus EPA filtrą, visi 
filtrai yra plaunami. Rekomendacijos dėl valymo
pateiktos toliau.

Nustumkite filtro elementą nuo filtro laikiklio 
(23).

Priešfiltrio sietelis
Išimkite priešfiltrio sietelį ir nuplaukite jį po 
tekančiu vandeniu.

EPA filtras
Pašalinkite dulkes iš EPA filtro, padaužydami jį į
dulkių konteinerio kraštą, kad nukristų dulkės.

Šalinamo oro filtras
Šalinamo oro filtrą reikia valyti kas 6 mėnesius 
arba jei jis labai užsiteršia. Norėdami pašalinti 
šalinamo oro filtrą, atidarykite filtro dangtį (25) 
kitoje prietaiso pusėje ir išimkite filtrą valymui 
ar pakeitimui. Taip pat šalinamo oro filtrą galima
nuplauti po tekančiu vandeniu. Tačiau po 
pakartotinio valymo jį reikia pakeisti nauju.

Prieš įstatydami atskiras dalis ir filtrus atgal į 
dulkių konteinerį, įsitikinkite, ar visos dalys bei 
dulkų konteineris yra sausi. Jei reikia, 
išdžiovinkite filtrus ir dulkių konteinerį, 
naudodami karščio šaltinį, pavyzdžiui, plaukų 
džiovintuvą. 

Gerb. kliente, visiems mūsų produktams 
taikoma visapusiškai griežta kokybės kontrolė. 
Mums bus apmaudu, jei pristatytas įrenginys 
turės trūkumų. Prieš susisiekdami su mumis, 
patikrinkite, ar galite išspręsti problemą patys. 

 ĮSPĖJIMAS!
Išjunkite siurblį ir ištraukite maitinimo laidą, 
prieš pradėdami bet kokių trikdžių šalinimą. 
Tokiu būdu apsisaugosite nuo netyčinio 
įrenginio įsijungimo. 

 PASTABA!

Jei negalite išspręsti problemos patys arba 
planuojate grąžinti prietaisą, prašome iš anksto 
susisiekti su mumis specialiąja telefono linija.

Klientų aptarnavimo linija
01805 325474
14 ct./min., skambinant
iš fiskuoto Vokietijos tinklo
„Telekom“.
Prieš skambindami išsiaiškinkite gamino Nr. ir 
prietaiso / modelio pavadinimą, įskaitant
7 skaitmenų gaminio Nr. – 36 21 003 ir 
pagaminimo datą – 2015-05
(visa reikiama informacija pateikta ant prietaiso 
specifikacijų plokštelės) arba 7 skaitmenų 
atsarginės dalies numerį.



Trikdžių šalinimas

Gedimas Galima priežastis Šalinimo priemonė
Prietaisas neveikia Prietaiso maitinimo laidas nėra 

įjungtas į elektros tinklą arba 
neįjungtas pats prietaisas. 

Elektros lizde nėra elektros 
srovės tiekimo.

Pažeistas maitinimo laidas.

Įkiškite prietaiso maitinimo 
laido kištuką į elektros lizdą ir 
įjunkite prietaisą.

Pabandykite įjungti vertikaliai 
stovintį siurblį į kitą elektros 
lizdą, įsitikinę, ar jame yra 
elektros srovės tiekimas. 

Pakeiskite laidą, kreipdamiesi į 
„Fakir“ klientų aptarnavimo 
atstovybę.

Prietaisas nesiurbia nešvarumų. Dulkius konteineris – pilnas.

Nešvarūs filtrai.

Užsikimšę antgaliai.

Pasirinktas siurbimo galios 
lygis nėra tinkamas valomos 
dangos tipui.

Pasirinktas antgalis nėra 
tinkamas valomos dangos tipui.

Kilimo / kietos dangos 
siurbimo perjungimo jungiklis 
yra netinkamoje padėtyje. 

Ištuštinkite dulkių konteinerį.

Išvalykite arba pakeiskite 
atitinkamą filtrą.
Pašalinkite blokuojantį objektą.

Sureguliuokite siurbimo galios 
lygį pagal valomos dangos tipą.

Naudokite reikiamą antgalį. 

Nustatykite perjungimo 
jungiklio padėtį pagal valomos 
dangos tipą. 

Prietaisas skleidžia neįprastai 
didelį garsą.

Įtrauktos dalelės užkimšo oro 
takus.

Pašalinkite daleles. 

Eksploatuoti nebetinkamo prietaiso utilizavimas

Kai prietaisas tampa nebetinkamu eksploatuoti, ypač gedimo atveju, prietaisą 
utilizuokite, prieš tai išjungę jį iš elektros lizdo ir nukirpę maitinimo laidą.
Prietaisą būtina utilizuoti pagal Jūsų šalyje taikomus aplinkosaugos reikalavimus.

Nebereikalinga  elektrinė  įranga  negali  būti  utilizuojama  kartu  su  buitinėmis
atliekomis. Grąžinkite nebereikalingą elektrinę įrangą į šiam tikslui skirtą surinkimo
vietą. 

Prietaiso  pakuotėje  yra  perdirbamų  medžiagų.  Utilizuokite  tinkamai  surūšiuotas  pakavimo
medžiagas į šiam tikslui skirtus surinkimo konteinerius tam, kad palengvintumėte jų perdirbimą. 

Norėdami  gauti  papildomų  rekomendacijų  ir  informacijos  dėl  perdirbimo,  susisiekite  su  vietos
institucija arba savo prekybos agentu.
Panaudotus dulkių maišelius ir filtrus išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.
Įrenginys atitinka EEĮ atliekų direktyvos 2012/19/ES reikalavimus.

Transportavimas



Jei  tik  įmanoma,  visais  atvejais  transportuokite  prietaisą  originalioje  pakuotėje  ir  (arba)  tvirtai
apvynioję minkšta medžiaga, kad apsaugotumėte nuo pažeidimų jo transportavimo metu. Originalią
pakuotę reikia išsaugoti. 

Garantijos sąlygos

Šiam prietaisui mes suteikiame garantiją pagal toliau išvardintas sąlygas.

1 – Pirkėjas  turi  gyvenamąją  vietą  /  registruotą  buveinę  ES,  o  prietaisas  buvo  įsigytas  iš  
specialaus prekybos atstovo, turinčio registruotą buveinę Vokietijoje.

2 – Įsipareigojame suremontuoti  prietaisą  nemokamai  ir  apmokėti  jo  grąžinimo išlaidas,  su  
sąlyga, kad prietaisas buvo pažeistas / turėjo gedimų dėl medžiagų ir surinkimo defektų per 
24  mėnesių  (komercinio  naudojimo  atveju  bei  savarankiško  profesionalaus  naudojimo  
atveju – per 12 mėnesių) laikotarpį ir toks pažeidimas / gedimas buvo nurodytas mums  
garantijos laikotarpio metu. Pagrindinė mūsų garantinių įsipareigojimų sąlyga – visuomet  
tinkamas prietaiso naudojimas. Garantijos laikotarpis pradeda galioti nuo prietaiso įsigijimo 
datos. 

3 – Garantija  netaikoma  dalims,  kurios  linkusios  dėvėtis  (pvz.  perdavimo  diržams,  
akumuliatoriams, baterijoms, šepečiams ir filtrams).

4 – Pretenzijos dėl garantijos netenka galios, jei prietaiso ardymo ar remonto darbus atlieka  
asmenys, kurie neturi teisės to daryti. Be to, draudžiama naudoti trečiųjų šalių gamintojų  
atsargines dalis ir priedus. 

5 – Garantinę priežiūrą sudaro sugedusių / pažeistų dalių remontas arba jų keitimas. Remonto 
darbai montavimo vietoje atliekami tik didelių stacionarių prietaisų atveju. 
Pateikiant pretenziją dėl garantijos, būtina pateikti ir sąskaitą ar prekybos atstovo išduotą  
kvitą su prietaiso įsigijimo data. 

6 – Jei  nepavyksta  atlikti  remonto  darbų ir  žalos  ir  (arba)  defekto negalima pašalinti  netgi  
papildomo pagerinimo priemonėmis, prietaisas keičiamas tokiu pačiu prietaisu. Jei negalima
atlikti nei remonto darbų, nei pakeisti  prietaiso, vartotojas turi teisę grąžinti  prietaisą ir  
atgauti įsigijimo  kainą.  Grąžinimo  ir  įsigijimo  kainos  atgavimo  atveju  vartotojas  gali  
reikalauti mokesčio už naudojimo laiką. 

7 – Garantinis remontas neturi įtakos garantijos laikotarpio pratęsimui ar garantijos laikotarpio 
atnaujinimui.  Sumontuotų  atsarginių  dalių  garantijos  laikotarpis  baigia  galioti  kartu  su  
prietaiso garantijos laikotarpiu.

8 – Garantijos sąlygos neturi įtakos sutartiniams ir (arba) teisiniams reikalavimams dėl defektų 
šalinimo.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


