
DULKIŲ SIURBLYS FAKIR S20E
NAUDOTOJO VADOVAS

 Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai

perskaitykite šias naudojimo instrukcijas.

Naudojimo instrukcijų informacija

Dėkojame,   kad   pasirinkote   FAKIR  S20E  dulkių   siurblį.   Prietaisas   sukurtas   ir

pagamintas taip, kad galėtumėte juo naudotis be jokių rūpesčių daugybę metų.

Šiose naudojimo  instrukcijose paaiškinsime Jums,  kaip saugiai   ir   tinkamai naudoti

prietaisą.   Prieš   pirmą   kartą   naudodami   prietaisą,   atidžiai   perskaitykite   šias

naudojimo taisykles. 

Išsaugokite   šį   naudotojo   vadovą.   Jei   perleidžiate   prietaisą   trečiajam   asmeniui,

pridėkite ir šias instrukcijas. 

Ribota gamintojo atsakomybė

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą 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! Informuoja apie situacijas, kai prietaisas gali būti apgadintas ar sugesti. 

☞SVARBU! Patarimai ir kita naudinga naudojimo instrukcijų informacija.

SVARBU! II apsaugos klasės prietaisas.

Šis prietaisas yra apsaugotas nuo elektros šoko papildomomis Jūsų saugumui užtikrinti skirtomis priemonėmis (dviguba ar sustiprinta

izoliacija).  Tai  reiškia,  kad  įvairios aplinkybės,  tokios  kaip apsauginis   įžeminimas ar rozečių  įrengimo sąlygos,  turės mažesnę  įtaką

galimam prietaiso saugumo pakitimui.

Saugumo informacija
CE ženklinimo atitikimas

Šis prietaisas atitinka produktų saugumo įstatymą ProdSG, suvartojamos energijos normatyvą EVPG ir Europos Sąjungos direktyvas:

2004/108/EC (elektromagnetinio suderinamumo direktyva);

2006/95/EC (mažos įtampos direktyva);

2001/95/EC (bendra produkto sauga);

2011/65/EC (RoHS);

2009/125/EG (ekologiškas dizainas).

CE ženklą rasite prietaiso etiketėje. 

Naudojimo paskirtis

 Prietaisą galima naudoti komercinėms reikmėms. Jis pritaikytas viešbučių, mokyklų, ligoninių, gamyklų, parduotuvių ir

biurų valymui.

 Prietaisas skirtas tik sausam pastatų vidaus valymui.

 Naudokite  prietaisą   tik  sausam kietų  grindų paviršių,   tekstilinės  dangos,  kilimų,  baldų  apmušalų,  čiužinių,   radiatorių,

užuolaidų ir baldų valymui.

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

 Naudokite tik originalius FAKIR filtrus ir priedus. 

 Nesilaikant šių nurodymų, prietaiso naudojimas draudžiamas. Tokiu atveju negalios prietaiso garantija.
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Naudojimo apribojimai

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

 ĮSPĖJIMAS! Prietaisą naudojant vaikams:
 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! Galite susižeisti:
 Prietaisą naudoti gali tik apmokyti juo naudotis asmenys.

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

 Naudokite prietaisą tik sausam valymui.

 Naudokite ir laikykite prietaisą tik uždarose patalpose.

 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.

 Jei naudojate TURBO / elektrinio įsiurbimo šepetį, nelieskite besisukančio šepečio volelio.

 Laikykite prietaiso laidą toliau nuo besisukančių prietaiso šepečių.

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, sprogioms dujoms ar skysčiams siurbti.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!
 Trumpojo   jungimo  pavojus.   Niekada   nenaudokite   prietaiso   vandeniui   ir   kitiems   skysčiams,   pvz.   skystiems   kilimų

valikliams, siurbti.

 Rizikuojate sugadinti filtrus. 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 atvirame ore.

 Perkaitimas. Niekada neuždenkite prietaiso angų.

 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.

 Rozetė turėtų būti apsaugota 16 A automatiniu grandinės pertraukikliu. 

 Naudokite tik pagal prietaiso techninius parametrus parinktus ilginamuosius laidus.

 ĮSPĖJIMAS! Gali nukrėsti elektra:

 Niekada nelieskite prietaiso kištuko 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 ir aštrių
kraštų bei kampų.

 Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį  pakeisti nauju gamintojui,  gamintojo įgaliotam techninio aptarnavimo
centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistos išorinės korpuso detalės, jei apgadintas prietaiso laidas arba įtariate, kad
prietaisas galėjo sugesti (pvz. prietaisui nukritus).

 Nenaudokite sugedusių ilgintuvų.

Prietaiso transportavimas
Transportuokite  prietaisą  originalioje  gamintojo  dėžėje  arba  panašioje  paminkštintoje  pakuotėje,  kad  nepakenktumėte
prietaisui.
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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“. 
Dėmesio: jeigu problemos pašalinti nepavyko, susisiekite su artimiausio įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistais. 

 ĮSPĖJIMAS! Prietaisą taisyti ir tvarkyti gali tik įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai. Taisymui ir priežiūrai turi
būti  naudojamos  tik  originalios  FAKIR atsarginės  dalys.  Daugiau  informacijos  – skiltyje  „Trikdžių  šalinimas“.  Prietaisą
pataisius kitiems nei gamintojo įgaliotiems specialistams, jis gali pradėti kelti grėsmę naudotojo sveikatai.

Pagrindinė informacija apie prietaisą
Sudedamosios dalys
 

1. Rankenėlė su įsiurbimo valdikliu

2. Siurbimo žarnelė 2,5 m

3. 2 įsiurbimo vamzdeliai po 0,50 m (Nr.  36 20 003, 26

29 003, 26 35 003, 26 36 003, 26 37 003)

4. 1 sustumiamas nerūdijančio plieno siurbimo vamzdelis

(Nr. 36 19 003, 36 32 003, 36 33 003, 36 35 003)

5. Sauso siurbimo siurblio S20E korpusas 

6. Pagrindinis perjungiamas šepetys grindims

7. Galvutė plyšeliams ir tarpeliams

8. Galvutė apmušalams

SVARBU!  Maksimalus  prietaiso  galingumas

garantuojamas  tik  naudojant  originalias  gamintojo  atsargines
dalis, ypač neaustinį dulkių surinkimo maišelį ir grindims skirtas
siurbimo galvutes.

Pakuotės turinys
1 sauso siurbimo siurblys S20E
1 šepetys grindims, reguliuojamas (Nr. 36 20 860)
1 siurbimo žarnelė su rankenėle (2,5 m)
2 įsiurbimo vamzdeliai po 0,50 m
1 sustumiamas siurbimo vamzdelis
1 galvutė apmušalams
1 galvutė plyšeliams ir tarpeliams
1 nuolatinis filtras smulkioms dulkelėms
2 dulkių surinkimo maišeliai Nr. 26 30 801 (perkant papildomai – Nr. 26 30 805)
1 naudojimo instrukcijos
HEPA filtras (Nr. 36 19 003, 36 35 003, 26 36 003)

Techniniai duomenys

Siurblys S20E 
(Nr. 36 20 003, 26 29 003, 26 35
003, 26 37 003)

S20E su HEPA filtru
(Nr. 36 19 003, 36 35 003, 26 36
003)

Įtampa 220-240 V 220-240 V
Nominalus dažnis 50 Hz 50 Hz
Nominali galia 800 W 800 W
Slėgis (maksimalus) 22,5 kPa 22,5 kPa
Oro  įsiurbimo  greitis
(maksimalus)

31 l/s 31 l/s

Svoris (apytikslis) 5,9 kg 5,9 kg
Matmenys (apytiksliai) 36 x 38 cm 36 x 38 cm
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Dulkių  maišelio  tūris
(maksimalus)

8 L 8 L

Energijos  suvartojimo
efektyvumo klasė

A A

Per metus suvartojama energija
(apskaičiuota 50 valymų. Realiai
suvartojamos  energijos  kiekis
priklausys  nuo  prietaiso
naudojimo dažnumo.) 

27,9 kWh / m. 27,9 kWh / m.

Kilimų valymas D D
Kietų grindų valymas C C
Įsiurbtų  dulkių  patekimas  į
aplinką

C A

Garsumas 69 dB(A) 69 dB(A)
Garso slėgio lygis (LpA) < 70 dB(A), paklaida 1 dB(A) < 70 dB(A), paklaida 1 dB(A)
Vibracija < 2,5 m/s2, paklaida 1,5 m/s2 < 2,5 m/s2, paklaida 1,5 m/s2

Nauja energiją taupanti technologija

Šis   FAKIR  dulkių   siurblys  pagamintas   remiantis  naujausiomis  energiją   taupančiomis   technologijomis.   Itin  našus   variklis,   veiksmingai

veikiančios siurbimo galvutės, filtrai ir vamzdeliai leidžia užtikrinti optimalų siurbimo galingumą, suvartojant mažai elektros energijos.

Garantuojamas puikus dulkių surinkimas, mažas atgal į aplinką patenkančių dulkių kiekis ir tylus veikimas, siurbiant tiek kilimus, tiek kietus

grindų paviršius. 

Surinkimas
Išpakavimas

Išimkite prietaisą iš pakuotės ir įsitikinkite, kad jam netrūksta sudedamųjų dalių (žr. skiltį „Pakuotės turinys“).
Jeigu  pastebėjote,  kad  prietaisas  transportavimo  metu  buvo  pažeistas,  tuoj  pat  kreipkitės  į
pardavėją.

SVARBU!   Išsaugokite prietaiso pakuotę, kad galėtumėte patogiai saugoti ir transportuoti

prietaisą, pvz. kai kraustotės arba kai reikia nuvežti prietaisą taisyti.

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite sugedusio prietaiso.

Įsiurbimo žarnelė

 ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso kištukas neįjungtas į rozetę.
Prietaisui esant įjungtam į rozetę ir atsitiktinai įsijungus, gali kilti grėsmė Jūsų sveikatai.

Įstatykite siurbimo žarnelės tvirtinimo galiuką į siurblio korpuse esančią ertmę  (1)  ir pasukite jį į
dešinę (2).

SVARBU!  Naudokite tik originalius FAKIR / NILCO filtrus, nes tik taip galime garantuoti

nepriekaištingą prietaiso veikimą ir sėkmingą dulkių filtravimą. 

 ATKREIPKITE DĖMESĮ!  Prieš naudodami  prietaisą,  įsitikinkite,  kad dulkių  maišelis  ir  visi  filtrai  yra  prijungti  bei
nepažeisti. Norėdami sužinoti, kaip atverti prietaiso korpusą ir patikrinti filtrus, žr. skiltį „Baigus naudoti“.

Priedai ir galvutės

Rankenėlė [l]

Įstatykite siurbimo žarnelės rankenėlę [l] į platesnį siurbimo vamzdelio galą [m] ir atsargiai pasukite.

Siurbimo vamzdelis [m]

Įstatykite   siauresnį   siurbimo   vamzdelio   galiuką   į   platesnį   kito   siurbimo   vamzdelio   galą   ir   atsargiai

pasukite. Junkite apatinio siurbimo vamzdelio galą ar sustumiamą vamzdelį prie jungiamojo lizdo [n],

esančio grindų valymo šepetyje [A].
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Siurbimo vamzdelio ilgio reguliavimas

 Viena ranka prilaikykite siurblio rankenėlę.

 Kita ranka laikykite už tvirtinimo žiedelio.

 Ištraukdami ar paspausdami žemyn, nustatykite pageidaujamą įsiurbimo vamzdelio ilgį.

Šepetys grindims [A]

Ši  apytiksliai  28 cm  pločio  galvutė skirta  kilimams (įtraukus  šepečio  šerelius)  arba kietoms grindims

(ištraukus šerelius) valyti. Pakeiskite valomo paviršiaus parinktį perjungimo mygtuku [o].

Dvi   nešvarumus   surenkančių   šerelių   juostelės,   esančios   galvutėje,   leidžia   pašalinti   siūlus,   plaukus,

pūkelius ir pan. nuo kilimų. Kadangi šios juostelės prijungiamos abiejose įsiurbimo angos pusėse, jas

lengva keisti.

Galvutė plyšeliams ir tarpeliams [B]

Ši galvutė naudojama nešvarumams pašalinti iš tarpelių ir siaurų plyšelių, esančių audiniu apmuštuose balduose, kampuose, apdailos

elementuose ir pan.

Galvutė apmušalams [C]

Ši galvutė naudojama užuolaidoms, audiniu apmuštiems baldams ir pan. siurbti. Specialūs šereliai leis lengvai pašalinti pūkelius ir siūlus

nuo audinių.

Jūsų siurblys paruoštas naudoti.

Naudojimas 

 ĮSPĖJIMAS!  Kaskart  pradėdami  naudoti  prietaisą,  visuomet  patikrinkite,  ar  neapgadintas  prietaisas  ir  jo  laidas.
Nenaudokite sugedusio prietaiso, nes rizikuojate susižeisti.

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Prieš naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad dulkių maišelis ir visi prietaiso filtrai yra nepažeisti
ir tinkamai įstatyti.
Įjungimas ir išjungimas [1]

 Prijunkite pageidaujamą siurbimo galvutę.

 Visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.

 Įjunkite  prietaisą,  paspausdami  ON/OFF  mygtuką.  Išjunkite  prietaisą,  dar  kartą
paspausdami tą patį mygtuką.

ECO SILENT mygtukas [2]
Paspaudus ECO SILENT mygtuką, sumažinamas siurbimo galingumas ir garsumas. Dar kartą
paspauskite šį mygtuką, kad grįžtumėte prie maksimalaus siurblio galingumo nustatymų.

Įsiurbimo galingumo reguliavimas

 Ant  rankenėlės  esantis  galingumo  šliaužiklis  leis  reguliuoti  įsiurbimo  galingumą.
Naudokite šį šliaužiklį, jei norite tik laikinai sumažinti įsiurbimo galingumą.

o MAX padėtis: pastumkite šliaužiklį į priekį (šliaužiklio griovelis uždengiamas);

o MIN padėtis: pastumkite šliaužiklį atgal (matosi šliaužiklio griovelis).

 Naudojant prietaisą įprastiniam siurbimui, šliaužiklis turėtų būti priekinėje padėtyje.

 Prijungimo lizdasĮstatykite įsiurbimo šepetėlį tik į šį lizdą [3].

 Lizdas yra uždengtas dangteliu.

 Jei reikia, išimkite dangtelį, pasinaudodami atsuktuvu, ir padėkite jį saugoti.
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Maitinimo laido laikiklis

 ĮSPĖJIMAS!  Atlikite  žemiau  aprašytus  veiksmus,  iškart  baigę  siurbti.  Niekada
nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

 Išjunkite siurblį, paspausdami ON/OFF mygtuką [1].

 Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

 Pakeldami atidenkite laido laikiklį.

 Sukdami suvyniokite laidą, pradėdami vynioti nuo dalies, esančios arčiau prietaiso
korpuso. Pritvirtinkite prie laido laikiklio [4]. 

Pagrindinio šepečio tvirtinimo laikiklis

Norėdami padaryti pertraukėlę ar padėti prietaisą saugoti, galite pritvirtinti grindų valymo šepetį prie tam skirto laikiklio [5].

Priedų laikiklis

 Prie grindų šepečio tvirtinimo laikiklio  [5] taip pat galite pritvirtinti priedams skirtą
laikiklį [6].

 Priedų laikiklyje [6] telpa 2 siurbimo galvutės.

 Norėdami prie laikiklio prijungti pagrindinį grindų siurbimo šepetį, tvirtinkite jį prie
vidurinės dalies, kaip parodyta [7] pav.

Baigus siurbti

 ĮSPĖJIMAS! Prieš pradėdami prietaisą valyti ar taisyti, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką
iš  rozetės.  Prietaisui  esant  įjungtam į  rozetę  ir  netyčia  įsijungus,  gali  kilti  grėsmė Jūsų
sveikatai.

Viršutinės   variklio   galvutės   nuėmimas SVARBU!

Naudokite tik originalius FAKIR / NILCO filtrus, nes tik taip galime garantuoti nepriekaištingą
prietaiso veikimą ir sėkmingą dulkių filtravimą. 
Taip pat žr. valymo instrukcijas skiltyje „Baigus naudoti“.
Paspauskite viršutinės variklio galvutės nuėmimo mygtuką [8], kad atskirtumėte ją nuo laikiklio
gnybto ir nuimtumėte.

Smulkių dalelių filtro valymas, išėmimas ir prijungimas

 Norėdami išvalyti smulkių dalelių filtrą, ištraukite jį per viršų, perplaukite filtrą šiltu,
muilinu vandeniu ir leiskite visiškai išdžiūti.

 Tiksliai įstatykite tekstilinį smulkioms dulkelėms skirtą filtrą atgal į vietą.

Dulkių maišelio keitimas

 Traukdami  išimkite  prisipildžiusį  dulkių  surinkimo  maišelį  iš  jungiamojo  lizdo  ir
užverkite jį. 

 Išmeskite prisipildžiusį dulkių surinkimo maišelį kartu su buitinėmis atliekomis.

 Uždėkite sustiprintą naujo dulkių maišelio atvėrimo angos kraštą ant laikiklio  [9]  ir
pastumkite link sienelės.
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 Maišelio angos kraštas automatiškai pasistums link tvirtinimo lizdo [10].

Baigus naudoti 

Apsauginio variklio filtro valymas ir keitimas

 Padėkite apverstą viršutinę variklio galvutę ant stalo, pageidautina – prieš tai ant jo patiesę

ką nors minkšto.

 Išimkite apsauginį  variklio   filtrą   ir  perplaukite  jį   šiltu muilinu vandeniu,   tada  leiskite   jam

visiškai išdžiūti.

 Atgal įstatykite išvalytą apsauginį variklio filtrą arba pakeiskite jį nauju.

SVARBU!  Reguliariai  valykite  plaunamą variklio   filtrą.  Keiskite   filtrą  kaskart  pripildę  5  dulkių

surinkimo maišelius arba, jei reikia, dažniau.

Išpučiamo oro filtras

 Išimkite viršutinę variklį dengiančią galvutę.

 Ištraukite filtro stalčiuką.

 Norėdami   išvalyti   išpučiamo  oro   filtrą,   traukite   jį   į   viršų,   kad  atskirtumėte  nuo  karkaso.

Perplaukite filtrą šiltame, muiliname vandenyje ir leiskite jam visiškai išdžiūti.

 Įstatykite naują arba išvalytą seną filtrą. Įstumkite filtro skyrelį atgal į variklio galvutę.

SVARBU!  Reguliariai   valykite   plaunamą   išpučiamo   oro   filtrą.

Keiskite filtrą kaskart pripildę 5 dulkių surinkimo maišelius arba, jei reikia, dažniau.

HEPA filtro keitimas

HEPA  (angl. High Efficiency Particulate  Air) filtras – tai itin veiksmingas filtras, puikiai surenkantis net ir

labai smulkias daleles. Naudokite šį filtrą, kad užtikrintumėte kambarių oro grynumą ir itin higieniškai

nuvalytumėte įvairius paviršius. 

Papildomas priedas modeliams Nr. 36 20 003, 26 29 003, 26 35 003 ir 26 37 003. Su 36 19 003 ir 26 36

003  prietaiso  modeliais   naudojamas  HEPA   filtras  Nr.   26   30   870.   Su  36   35   003  prietaiso  modeliu

naudojamas HEPA filtras Nr. 36 35 870.

 Išimkite viršutinę variklio galvutę. Ištraukite HEPA filtrą ir pakeiskite jį nauju.

 Keiskite HEPA filtrą nauju maždaug kas 6 mėnesius arba dažniau, jei filtras tampa labai

murzinas.

Variklio galvutės prijungimas

Pridėkite viršutinę variklio galvutės dalį priekinėje siurblio korpuso dalyje [11] ir spustelėkite taip,

kad viršutinė dalis užsifiksuotų [12].

Atkreipkite dėmesį: siurbiant itin smulkias dulkeles ir nešvarumus, filtro oro pralaidumas gali smarkiai sumažėti. Dėl to gali sumažėti

įsiurbimo galingumas, gali tekti filtrą išvalyti ar pakeisti nauju.

Valymas

Apsauginio variklio filtro ir smulkių dulkių filtro valymas 

Plaukite šiuos filtrus šiltu vandeniu (iki 40°C). Taip pat galite naudoti nestiprų indų ploviklį ar panašią priemonę. Prieš tęsdami filtrų

naudojimą, įsitikinkite, kad filtrai visiškai išdžiūvo.

 ĮSPĖJIMAS! Prieš valydami prietaiso filtrus, nepamirškite išjungti siurblio ir ištraukti jo kištuko iš rozetės. Tokiu būdu užtikrinsite,

kad prietaisas atsitiktinai neįsijungtų. 

 ATKREIPKITE DĖMESĮ! Nenaudokite ėsdinančių ar spiritinių valiklių, nes jie gali apgadinti korpuso paviršių. 
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 Valykite prietaisą tik sausu ar lengvai sudrėkintu skudurėliu. Jei reikia,  valykite sudrėkintu skudurėliu taip pat ir siurblio

talpyklos viduje esantį filtro stalčiuką.

 Reguliariai tikrinkite, ar prietaiso priedai (žarnelė, vamzdeliai ir galvutės) yra švarūs ir neužsikimšę. Jei reikia, perplaudami

išvalykite šiose detalėse susikaupusius nešvarumus ir leiskite joms išdžiūti.

 Jeigu prietaisas pradėjo prasčiau veikti   (sumažėjo įsiurbimo galia,  prietaisas nustojo veikęs, pasigirdo neįprastas garsas),

pirmiausia patikrinkite, ar nėra murzini siurblio filtrai, taip pat ar neužsiblokavo žarnelė, filtrai ar vamzdeliai.

Papildomi priedai 

Atsarginis maitinimo laidas (Nr. 26 30 201)

 Ištraukite filtro rėmelį su išpučiamo oro filtru.

 Atsukite varžtą ir nuimkite korpusinę kabelio įvorę.

 Ištraukite kabelį.

 Prijunkite   naują   laidą   ir   baikite  montavimą,   atvirkščia   eilės   tvarka   atlikdami   aukščiau

aprašytus veiksmus.

 ĮSPĖJIMAS! Maitinimo laidą keisti turėtų tik patyręs elektrikas.

Kietų grindų valymo galvutė (Nr. 27 24 880)

Šis  priedas skirtas  kietam grindų paviršiui,  pvz.  parketui,   laminatui   ir  plytelėms,  valyti.  Minkšti

šepečio šereliai užtikrina lengvą galvutės slydimą grindų paviršiumi. Šis šepetys puikiai surenka net

ir smulkiausius nešvarumus.

Keičiama detalė – šepečio šerelių rinkinys Nr. 27 24 882.

TURBO siurbimo šepetys

TURBO siurbimo šepetys su atverčiamu valymo skyreliu Nr. 24 14 820

TURBO siurbimo šepetys Nr. 27 25 820 (nepavaizduotas)

Šis galingas TURBO šepetys idealiai tinka nedidelių kilimų ir kiliminės dangos plotelių valymui. Lengvai

pašalina purvą, pūkelius ir siūlus.

Naudojimas:

 Įstatykite TURBO šepečio galiuką į siurblio vamzdelį ir lengvai pasukite. 

Elektrinis siurbimo šepetys

Elektrinis šepetys ESB 28 – Nr. 22 15 810

Elektrinis šepetys ESB 30 – Nr. 23 04 810 (su mikroplaukelių valymo funkcija)

Elektrinis šepetys ESB 36 – Nr. 22 15 910 (su mikroplaukelių valymo funkcija)

Šis galingas šepetys leis lengvai pašalinti net ir įsisenėjusius nešvarumus iš tekstilinės grindų dangos.

Rekomenduojame naudoti kilimams ir patiesalams, kurių plaukeliai ne ilgesni nei 15 mm, valyti.

Naudojimas:

 Įstatykite šepečio galiuką į siurblio vamzdelį ir lengvai pasukite. Užfiksuokite, į dešinę pusę

pasukdami tvirtinimo veržlę.

 2  spaustukais  pritvirtinkite   jungiamąjį  elektrinio  šepečio   laidą prie   įsiurbimo vamzdelio.

Paskirstykite  8  žarnelės   spaustukus   tolygiai   ant   įsiurbimo   žarnelės   ir  prijunkite   ją  prie

siurblio lizdo. 

 ĮSPĖJIMAS! Galite susižeisti.

Naudodami TURBO arba elektrinį šepetį, niekada nelieskite besisukančio šepečio velenėlio. Laikykite

maitinimo laidą toliau nuo besisukančių šepečių.

Filtrų ir papildomų priedų kodai 

Detalė Nr.

8



Dulkių surinkimo maišeliai (popieriniai, 5 vnt.) 32 70 805

Dulkių surinkimo maišeliai (popieriniai, 250 vnt.) 22 04 980

Dulkių surinkimo maišeliai (neaustiniai, 5 vnt.) 26 30 805

Ilgaamžis dulkių maišelis 22 15 890

Ilgaamžis smulkių dulkių filtras  26 30 850

HEPA filtras  26 30 870

HEPA filtras (36 35 003, S20E‐HEPA NILCO) 36 35 870

Apsauginis variklio filtras  26 30 405

Išpučiamo oro filtrų rinkinys (4 vnt.) 26 30 890

Grindų šepetys, perjungiamas (kietos grindys/kilimai) – pagrindinis 36 20 860

Grindų šepetys, perjungiamas (kietos grindys/kilimai) 32 00 860

Tyliai veikiantis grindų šepetys, perjungiamas (kietos grindys/kilimai) 24 47 830

Kietų grindų šepetys  27 24 880

Atsarginių šerelių rinkinys kietų grindų šepečiui 27 24 882

TURBO šepetys su atverčiamu valymo skyreliu 24 14 820

TURBO šepetys 27 25 820

Elektrinis šepetys 28 cm 22 15 810

Elektrinis šepetys 30 cm, reguliuojamo aukščio 23 04 810

Elektrinis šepetys 36 cm, reguliuojamo aukščio 22 15 910

Galvutė siauriems plyšeliams ir tarpeliams 26 30 851

Šepetėlis baldams  26 30 852

Galvutė apmušalams  26 30 853

Siurbimo žarnelė 2,5 m  26 30 360

Siurbimo žarnelė 5,0 m  32 07 880

Siurbimo vamzdelis, metalinis (0,50 m) 31 17 841

Sustumiamas vamzdelis, nerūdijančio plieno  24 91 841

Maitinimo laidas 26 30 201

Trikdžių šalinimas 
Gerbiamas   pirkėjau,   visi  mūsų   prietaisai   pagaminti   laikantis   griežtų   kokybės   standartų.   Apgailestaujame,   jeigu   dėl   kokios   nors

priežasties prietaisas nustojo tinkamai veikęs. Prieš kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pamėginkite pašalinti problemą

patys. 

  ĮSPĖJIMAS!  Prieš  mėgindami pataisyti  prietaisą,   išjunkite   jį   ir   ištraukite   jo  kištuką   iš  maitinimo  lizdo.  Taip  užtikrinsite,  kad

prietaisas per klaidą neįsijungtų.

☞PATARIMAS! Jeigu nepavyko patiems pašalinti kilusios problemos, kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

  ATKREIPKITE  DĖMESĮ!  Prietaisą   taisyti   ir  prižiūrėti   turėtų tik   tinkamai  apmokyti  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.

Problema Galima priežastis Sprendimas

Prietaisas neveikia. Prietaiso   kištukas   neįstatytas   į   rozetę.

Nepaspaustas įjungimo mygtukas.

Įstatykite   prietaiso   kištuką   į   maitinimo   lizdą   ir

spustelėkite įjungimo mygtuką.

Prietaisui netiekiama elektra. Pamėginkite įjungti prietaiso kištuką į kitą rozetę.

Pažeistas maitinimo laidas. Leiskite   įgalioto   klientų   aptarnavimo   centro

specialistams pakeisti laidą nauju.

Prietaisas   staiga   nustoja

siurbęs.

Suveikė   apsaugos   nuo   perkaitimo

mechanizmas.   Taip   galėjo   įvykti   dėl

užsikimšusios   žarnelės   ar   vamzdelių,

nešvarių filtrų ar pan.

Išjunkite   prietaisą   ir   ištraukite   kištuką   iš   rozetės.

Pašalinkite perkaitimo priežastį – išvalykite nešvarius

filtrus, pašalinkite vamzdelius užkišusius daiktus ir t.t.

Palaukite   maždaug  45  minutes.   Prietaisui   atvėsus,

galėsite vėl jį įjungti.

Prietaisas prastai siurbia. Prisipildė dulkių maišelis. Pakeiskite dulkių surinkimo maišelį nauju.

Nešvarūs filtrai. Išvalykite filtrą arba pakeiskite jį nauju.

Užsikimšo   siurbimo   galvutė,   vamzdeliai   ar

žarnelė.

Pašalinkite užsikimšimo priežastį. Jei reikia, tam galite

naudoti ilgą medinę lazdelę ar šluotos kotą.

Atvertas oro srovės reguliatorius. Užverkite oro srovės reguliatorių.

Prijungta   siurbimo   galvutė   netinka

siurbiamam paviršiui.

Prijunkite tinkamą siurbimo galvutę.
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Perjungiamu   kilimų/kietų   grindų   šepečio

mygtuku   nustatyta   siurbiamam   paviršiui

netinkama padėtis.

Nustatykite kilimų arba kietų grindų siurbimo parinktį

priklausomai nuo siurbiamo paviršiaus rūšies.

Prietaisas   veikia   labai

triukšmingai.

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

naudoti ilgą medinę lazdelę ar šluotos kotą.

Išmetimas 
Atitarnavusio prietaiso išmetimas

Prietaisui  pradėjus dažnai gesti   ir   tapus nebetinkamu naudoti,  nukirpkite  iš  rozetės  ištrauktą prietaiso kištuką su  laidu.  Išmeskite

atitarnavusį prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.

Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite prietaisą į buitinės technikos perdirbimo centrą.

Prietaiso pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų. Išrūšiuokite pakuotę sudarančias medžiagas ir išmeskite jas.

Norėdami daugiau sužinoti apie atliekų perdirbimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas arba pardavėją.

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

Šis prietaisas atitinka 2012/19/EG (WEEE) direktyvą.

Garantija 

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

medžiagų kokybe susijusių priežasčių ar surinkimo klaidos, apie gedimą pranešus dar garantiniam laikotarpiui nepasibaigus.

Garantija   galioja   tik   tais   atvejais,   kai   prietaisas  naudojamas   laikantis   instrukcijų  nurodymų   ir   jį   tausojant.

Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos.

 Garantija negalioja keičiamoms prietaiso detalėms, kurios įprastai nusidėvi prietaisą naudojant.

 Garantija negalioja, jeigu prietaisą taiso arba tvarko kiti nei įgalioti asmenys. Nenaudokite kitokių nei gamintojo

atsarginių dalių ar priedų prietaisui taisyti.

 Techninio  aptarnavimo  centro   specialistai   pataisys   į   centrą  atgabentą  prietaisą  arba  pakeis   sugedusias   jo

detales. 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   ir   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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