
ĮKRAUNAMAS VERTIKALUS DULKIŲ SIURBLYS FAKIR STARKY

HSA 600 L ir HSA 800 XL Q
NAUDOTOJO VADOVAS

Naudojimo instrukcijų informacija

Dėkojame,  kad  pasirinkote  įkraunamą  STARKY  HSA  dulkių  siurblį.  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. 

Ribota gamintojo atsakomybė

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 galimą žalą prietaisui. 

☞PATARIMAS! Patarimai ir kita naudinga naudojimo instrukcijų informacija.

Saugumo informacija
CE a kimas

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

2014/30/EU (elektromagne nio suderinamumo direktyva);

2014/35/EU (mažos įtampos direktyva);

2001/95/EC (bendra produkto sauga);

2011/65/EC (RoHS);

2009/125/EG (ekologiškas dizainas);

2010/30/EU (energijos suvartojimo žymėjimas).

CE ženklą rasite prietaiso e ketėje. 

FAKIR pasilieka teisę keis  prietaiso dizainą ir techninius parametrus. 

Naudojimo paskir s

STARKY HSA įkaunamas dulkių siurblys skirtas sausam vidinių patalpų siurbimui. 

Prietaisas skirtas k naudojimui namuose ir k lengvam kasdieniam valymui. Nenaudokite prietaiso komercinėms reikmėms.

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.
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Naudojimas ne pagal instrukcijas

Naudodami prietaisą, nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate apgadin  prietaisą arba susižeis .

Saugumo perspėjimai

 ĮSPĖJIMAS! Vaikai

 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 .

 Nepalikite jaunesnių nei 3 metų vaikų netoli prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.

 3-8 metų vaikams leidžiama k įjung  ir išjung  prietaisą. Vaikai turėtų bū  prižiūrimi suaugusiųjų arba supažindin  su

saugaus prietaiso naudojimo principais bei gerai supras  prietaiso keliamas grėsmes. Prietaisas turėtų bū  įpras nėje

naudojimo padėtyje ir nkamai surinktas.

 3-8  metų  vaikams  draudžiama  jung  prietaisą  į  elektros  lizdą,  reguliuo  prietaiso  nustatymus  ir  valy  bei  tvarky

prietaisą.

 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams naudo  prietaiso.

 ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeis

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

 Naudokite prietaisą k sausam valymui.

 Naudokite ir laikykite prietaisą k uždarose patalpose.

 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.

 ĮSPĖJIMAS!

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

elektrosta nių miltelių.

 ĮSPĖJIMAS! 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 .

 ĮSPĖJIMAS! Trumpojo jungimo pavojus

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

 ĮSPĖJIMAS! Pakenkimas filtrui

 Niekada nesiurbkite aštrių ir smailų daiktų, pvz. s klo šukių ar nukirptų nagų. Medžiagos, kurios džiūdamos sukietėja, pvz.

cementas ar nkas, gali sugadin  filtrą.

 ĮSPĖJIMAS! Perkai mas

 Niekada neuždenkite prietaiso angų.

 ĮSPĖJIMAS! Neigiamas lietaus ir nešvarumų poveikis

 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Elektros srovė

 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 16 A elektros lizdo lydųjį saugiklį.

 Naudokite k pagal prietaiso techninius parametrus parinktus 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.
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 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 prietaiso, jei sugedo jo laidas.

 ĮSPĖJIMAS! 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. 

Dėmesio: jeigu problemos pašalin  nepavyko arba jei norite grąžin  prietaisą, 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. Prietaisą taisant ki ems nei gamintojo įgalio ems specialistams arba jį ne nkamai

prižiūrint, jis gali pradė  kel  grėsmę naudotojo sveikatai.

Sudedamosios dalys

A. Pagrindinis korpusas

B. Ilginamasis vamzdis

C. Siurbimo šepetys

D. Baterijos

E. Galvutė tarpeliams ir plyšeliams

F. „Du viename“ šepetys

G. Stovelis*

H. Adapteris*

I. Krovimo pagrindas*

J. Mažas siurbimo šepetys*

K. Priedas apmušalams*

L. Minkštas priedas plyšeliams*

M. Tamprus minkštas vamzdelis*

* - priklauso nuo prietaiso modelio.

Patarimas:  valydami  aukštai  esančias  vietas,  galite

prijung  priedus prie ilginamojo vamzdelio.

Techniniai duomenys

Modelis STARKY HSA 600 L STARKY HSA 800 XL Q

Produkto numeris 30 75 003 30 95 003

Akumuliatorius Ličio jonų, 21,6 V, 2200 mAh Ličio jonų, 21,6 V, 2200 mAh

Įkrovimo trukmė 3 val. 1 val.

Įsiurbimo parinktys 2 2

Variklio galia 360 W 360 W

Slėgis 15 kPa 15 kPa

Dulkių talpyklos tūris 0,4 l 0,4 l

Veikimo  trukmė

(mažiausia/didžiausia)

Apy ksliai 20 / 6 min Apy ksliai 20 / 6 min

Matmenys (aukš s x plo s) 25,5 x 19,8 cm 25,5 x 19,8 cm

Svoris 3 / 6,4 kg 3 / 6,4 kg

3



Garsumas 82 dB (A) 85 dB (A)

HSA 600 L HSA 800 XL Q

„Du viename“ šepetys

Galvutė tarpeliams ir plyšeliams

Mažas siurbimo šepetys

Priedas apmušalams

Minkštas priedas plyšeliams

Tamprus minkštas vamzdelis

Stovelis

Adapteris

Krovimo pagrindas

 - pridedamas;

 - nepridedamas;

 - priedas.

Išpakavimas

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

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

☞PATARIMAS!  Išsaugokite prietaiso pakuotės elementus, kad galėtumėte padė  prietaisą saugo  ir lengviau transportuo , jei

reikia krausty s ar nuneš  prietaisą taisy .

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite sugedusio prietaiso.

Stovelis  

 DĖMESIO!

 Netvir nkite stovelio prie silpnų konstrukcijų, pvz. gipskartonio ir medžio drožlių plokščių, kurių storis yra mažesnis nei 10

mm.

 Netvir nkite stovelio prie metalinių sienos konstrukcijų, kad neįvyktų gaisras ir nenukrėstų elektra.

 Tvir nimo paviršius turėtų bū  plokščias.

 Laikykite  stovelį  kambario  temperatūroje  (5-

40°C).

 Įsi kinkite, kad varžtai nepažeis dujų ar vandens

vamzdžių bei sienose esančių laidų.

 Padėjus  prietaisą  ant  stovelio,  jokios  jo  dalys

neturėtų lies  žemės.

Baterijos įkrovimas  
Apie baterijos įkrovimą

 DĖMESIO!  Baterijos  krausis,  k  prietaisui  esant

išjungtam.

 DĖMESIO! Nekraukite prietaiso, ką k jam išsikrovus.

Leiskite baterijoms atvės  bent 1 val. ir k tada pradėkite

krovimą. Visoms indikatoriaus lemputėms pradėjus žybsė
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vienu metu,  ištraukite  prietaiso kištuką iš  rozetės.  Leiskite  prietaisui  atvės ,

tada padėkite jį įkrau .

HSA 600 L krovimas

1. Įkrovimas ant stovelio:

a. Prijunkite adapterį prie stovelio, įstatydami į lizdą. Pradės

žybsė  įjungto prietaiso indikatoriaus lemputė.

b. Įstatykite adapterį į rozetę. Pradės žybsė  įjungto prietaiso

indikatoriaus lemputė.

2. Įkrovimas ant plokščio paviršiaus:

a. Prijunkite adapterį prie korpuso ir įstatykite kištuką į rozetę. Pradės žybsė  įjungto prietaiso indikatoriaus lemputė.

Patarimas: kraukite prietaisą, pastatytą horizontaliai, be šepečio ir ilginamojo vamzdelio, kad jis nenukristų.

3. Nekraukite prietaiso, jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 5°C arba aukštesnė nei 40°C.

4. Naudojant prietaisą ir sutrikus elektros ekimui, pradės žybsė  nepakankamos elektros srovės galios indikatoriaus lemputė.

HSA 800 XL Q krovimas

Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir pradėkite krau . Įsižiebs baterijos indikatoriaus lemputė. Įkrovikliui

pradėjus pypsė , įsižiebs indikatorius.

Naudojimas  

A. Maksimalios galios mygtukas

B. Įsijungusio prietaiso indikatorius

C. Užrakto mygtukas

D. Įjungimo mygtukas

 Paspauskite įjungimo mygtuką, norėdami prietaisą valy . Pastumkite užrakto mygtuką į viršų

ir paspauskite įjungimo mygtuką, kad prietaisas liktų įjungtas.

 Paspauskite maksimalios galios mygtuką, kad perjungtumėte

intensyvaus valymo ir energiją taupančio siurbimo režimus.

 Paspauskite įjungimo mygtuką, kad nutrauktumėte siurbimą.

Užrakto mygtukas turėtų bū  atrakintas.

Ilginamasis vamzdis ( k HL 800 XL Q)  

Paspauskite ilginamojo vamzdžio užrakto mygtuką, tada pastumkite vamzdelį iki reikiamo ilgio.

Baterijų kei mas  

 ĮSPĖJIMAS! Prieš išimdami prietaiso baterijas, turite jį išjung . Išimkite baterijas, prieš išmesdami prietaisą. Prietaisą apžiūrė  ir

taisy  turėtų k patyrę specialistai.

1. Paspauskite baterijų išėmimo mygtuką.

2. Išimkite baterijas.
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Valymas  

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

rozetę, jis gali netyčia įsijung .

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

 Valykite prietaisą k sausu ar sudrėkintu skudurėliu. 

 Jei reikia, valykite filtro laikiklį drėgnu skudurėliu.

☞PATARIMAS!  Jei  dulkių  indelis  yra  neįdėtas  arba  ne nkamai  įdėtas,  dangtelio  užraktas  neleis  dulkių  talpyklos  dangteliui

užsidary . Prieš naudodami siurblį, įsi kinkite, kad visi filtrai yra nkamai įstaty . 

1. Ištuš nkite dulkių talpyklą.

2. Išvalykite dulkių filtravimo sistemą.

3. Atskirkite ir išvalykite dulkių talpyklą.

4. Išvalykite filtrą-kempinę.

5. Detalėms išdžiūvus, surinkite prietaisą.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!  Neplaukite mechaninių  dulkių  talpyklos  detalių.  Prieš  vėl  naudodami prietaisą,  įsi kinkite,  kad visos

prietaiso dalys visiškai išdžiūvo. Nešveiskite filtro ir smarkiai jo nespauskite. 

Siurbimo šepečio valymas

1. Išrinkite siurbimo šepe .
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2. Atrakinkite  šepečio  cilindro  užraktą.  Nuimkite  šepečio  cilindrą,  kai  prietaisą  valote,  ir  prijunkite  atgal,  visoms valytoms

detalėms išdžiūvus.

Patarimas: šepečio cilindrą ir jo dangtelį galima plau . Prieš tęsdami šių detalių naudojimą, įsi kinkite, kad jos visiškai išdžiūvo. 

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Išskyrus šepečio cilindrą ir jo dangtelį, kitų šepečio detalių negalima plau  vandeniu. Netepkite aliejumi

šepečio cilindro galų. Prietaisui veikiant, nelieskite judančio šepečio cilindro ir laikykitės toliau nuo oro išpū mo angos. Nenaudokite

prietaiso, jeigu pažeis  jo ratukai ar šveistuko nailoninė kilputė.

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. Leiskite prietaisui atvės . 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 arba nesikrauna. Išsikrovė baterija. Įkraukite bateriją.

Prietaisas išjungtas. Įjunkite prietaisą.

Prietaisui ne ekiama elektra. Įjunkite prietaisą į kitą rozetę.

Prietaisas prastai siurbia. Prisipildė dulkių talpykla. Ištuš nkite dulkių talpyklą.

Filtras nešvarus. Išvalykite filtrą arba pakeiskite jį nauju.

Užsikimšo  siurbimo  galvutė  arba

vamzdelis.

Pašalinkite užsikimšimo priežas . Jei reikia,

naudokite tam medinę lazdą (pvz. šluotos

kotą).

Siurbimo  galingumas  nepritaikytas  prie

siurbiamo paviršiaus rūšies.

Nustatykite  rekomenduojamą  įsiurbimo

galingumą.

Prietaisas veikia labai triukšmingai. Įsiurbtos  dalelės  užkimšo  prietaiso  oro

angas.

Pašalinkite įsiurbtus nešvarumus. Jei reikia,

naudokite tam medinę lazdą (pvz. šluotos

kotą).

Išme mas ir perdirbimas  

 Prietaisui pradėjus dažnai ges  ir tapus nebe nkamu naudo , nukirpkite iš rozetės ištrauktą prietaiso kištuką su laidu.
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Išmeskite a tarnavusį prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

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

jas.

A tarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų sudėtyje yra potencialiai kenksmingų medžiagų, reikalingų saugiam veikiančio prietaiso

funkcionavimui.

Nemeskite a tarnavusių prietaisų kartu su bui nėmis atliekomis, nes ne nkamai išmetant juos sudarančias medžiagas, jos gali tap

pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai. Nuneškite a tarnavusius prietaisus į ar miausią bui nės technikos perdirbimo centrą.

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.

Šis prietaisas a nka 2012/19/EG (WEEE) direktyvą.

Garan jos sąlygos  

1. Ši garan ja taikoma atvejais, kai prietaiso pardavėjo gyvenamasis ar kompanijos adresas yra Europos Sąjungos šalyse arba kai

prietaisas yra perkamas iš įgalioto ekėjo Vokie joje.

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

medžiagomis  ar  surinkimu susijusių  priežasčių,  gedimui  įvykus  ir  apie gedimą pranešus  per  24 mėnesius.  Jei  prietaisas

naudojamas profesionaliai ar industrijoje, šis laikotarpis sutrumpėja iki 12 mėnesių. Garan ja galioja k tais atvejais, kai

prietaisas naudojamas jį tausojant ir laikan s naudojimo taisyklių. Garan nis laikotarpis pradedamas skaičiuo  nuo prietaiso

pardavimo datos.

3. Garan ja  negalioja  prietaiso  detalėms,  kurios  įprastai  nusidėvi  prietaisą  naudojant  (dirželiams,  baterijoms,  šepečiams,

filtrams).

4. Garan ja negalioja, jeigu prietaisą taiso arba tvarko ki  nei įgalio  asmenys. Garan ja taip pat negalioja, jei prietaisui taisy

naudojamos kitokios nei gamintojo atsarginės dalys ar priedai.

5. Techninio aptarnavimo centro specialistai pataisys prietaisą arba pakeis sugedusias detales. Naudojimo vietoje taisomi k

dideli instaliuo  prietaisai. Kartu su prietaisu pateikite pirkimo čekį, ant kurio nurodyta pirkimo data.

6. Jei techninio aptarnavimo centro specialistams 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 (priklausomai nuo naudojimo trukmės) pirkimo kainos atlyginimo. 

7. 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.

8. Ši garan ja nepažeidžia įstatymų ar pirkėjo-pardavėjo santykių reglamentuojamų gedimų taisymų reikalavimų. 
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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


