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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Mielasnaudotojau,
IMETEC dėkoja, kad renkatės šį produktą. Mes esame užtikrinti, kad jūs įvertinsite kokybę,
patikimumą ir dėmesį pirkėjui; tai veiksniai, atsižvelgiantį kuriuos produktas buvo sukurtas ir
pagamintas.
Naudojimosi instrukcijos buvo parengtos remiantis Europos standartu EN 62079.

SVARBU!
Informacija ir nurodymai saugiamnaudojimui.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir ypa č saugumo
nurodymus, pateiktus šiose naudotojo instrukcijose , ir jų kruopščiai laikykit ės. Išsaugokite
instrukcijas jei ateityje iškilt ų klausimų ir nepamirškite j ų perduoti kitam žmogui, kuris
naudosisprietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
• Išpakavę prietaisą ir jo priedus, patikrinkite, ar komplektas pilnas (žiūrėkite instrukcijose pateiktus

paveikslus) ir apžiūrėkite, ar prietaisas nepažeistas ir nematyti jokių apgadinimo žymių po
transportavimo. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso; pristatykite jį autorizuotam IMETEC
aptarnavimocentrui.

• Įpakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams! Plastikinius maišelius laikykite toliau nuo kūdikių ir
mažų vaikų, kurie gali uždusti su jais žaisdami.

• Priešįjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad naudojamaįtampa atitinka nurodytą ant
prietaiso.

• Jei kištukas netinka jūsų elektros lizdui, nenaudokite jokių adapterių, šakotuvų ar ilgintuvų.
Leiskite kvalifikuotam specialistui pakeisti netinkantįelektros lizdą.

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t.y., kaip dulkių siurblys. Bet koks kitas
naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu. Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos,
padarytos netinkamai, neteisingai ar neracionaliai naudojant prietaisą.

• Prietaisonenaudokiteišvardintiemsdaiktamssiurbti:
- įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
- skysčių, tokių kaip skystas kilimų valiklis;
- aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai, didelės stiklo šukės;
- smulkios nuosėdos (cementas, spausdintuvo dažai).

• Niekadanenaudokitedulkių siurblioprieštai neįdėję dulkių surinkimomaišelio, indoarfiltro.
• Prieš valydami ar apžiūrėdami prietaisą bei kai nesinaudojate juo, visada išjunkite iš elektros tinklo.
• Elektrinioprietaisonaudojimaspagrįstastamtikromisitin svarbiomistaisyklėmis:

- niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis ar kojomis.
- nesinaudokite prietaisu būdami basomis kajomis.
- netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
- nepalikiteprietaisoten,kur jis gali būti paveiktasorosąlygų (lietaus,saulėsir kt.) beidrėgmės.
- nelaikykiteprietaisonetolišilumosšaltinių (pvz.,radiatorių)
- neleiskitevaikamsžaistisuprietaisu.

• Neleiskite tiems (įskaitant ir vaikus), kurie nesugeba naudoti prietaiso saugiai (dėl psichinių, fizinių
ar jutimo trūkumų, nepatyrimo ar nesugebėjimo) juo naudotis vieniems, o tik su atidžia priežiūra ar
atsakingo asmens pagalba.

• Nenaudokite prietaiso jei pažeista jo pagrindinė dalis ar laidas, arba jis nebeveikia tinkamai. Jei
maitinimo laidas pažeistas ir jį reikia pakeisti, susisiekite su autorizuotu IMETEC aptarnavimo
centru, kad išvengtumėte galimo pavojaus.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt



GARANTIJA IR GARANTINIS APTARNAVIMAS [Pav. F]

Jei prietaisą reikia taisyti ar pakeisti kurias nors jo dalis, susisiekite su autorizuotu IMETEC
aptarnavimo centru. Nurodykite produkto tipą ir keičiamų dalių numerius, nurodytus Paveiksle F.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite papildomame garantiniame lape.

• Pašomeįsidėmėti, kad naujas prietaisas iš pradžių gali skleisti tam tikrą kvapą. Tai neturėtų jums
kelti nerimo, nes netrukus tai dingsta. Užtikrinkite gerą kambario vėdinimą.

• Jei prietaisas taps nebetinkamas naudoti ar nuspręsite jo nebenaudoti, pasirūpinkite, kad jis
nebeveiktų: ištraukę kištuką iš elektros lizdo perpjaukite laidą. Taip pat pašalinkite visas
pavojingas jo dalis, kad jos negalėtų pakenkti vaikams, jei jie susigundytų pažaisti su prietaisu.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. A]

Kadįsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus[Pav. A].

1. Rankena
2. Laidoapvyniojimui

2A Viršutinis laido kabliukas
(apvyniojimui)

2B Apatinis laido kabliukas
3. Tvirtinimovaržtas
4. Išleidžiamo oro filtras
5. Išleidžiamoorogrotelės
6. Įtampos laidas su kištuku
7. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
8. Galios indikatorius
9. Elektroninis galios reguliatorius
10.Dulkių surinkimo sistemos lygio
indikatorius
11.Prietaisoatidarymomygtukas
12.Dulkiųsurinkimo sistema

12A Dulkių talpykla
12B Maksimalaus dulkių kiekio žyma
12C Apsauginės filtro grotelės
12D Ciklono sistemos filtras
12E Filtro stovas

13. Įsiurbimo anga
14.Bendrasgrindų/kilimųšepetys
15.Šepečio nustatymojungiklis
16.Priedai

16A Siauras antgalis
16B Parketo šepetys

Paveiksle A pateiktų simbolių aiškinimas:

Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių.

Prietaisas aprūpintas oro dulkių surinkimo filtru.(ciklono sistema).

SURINKIMAS [Pav.B]

Atliekant visus surinkimo darbus, prietaisas turi būti išjungtas, o jo laidas ištrauktas iš
įtampos lizdo!

• Atsukitenuorankenos(1) tvirtinimo varžtą (3) ir jį ištraukite.
• Prijunkite rankeną (1) prie prietaiso korpuso, kad tiksliai ir tvirtai užsifiksuotų.
• Įkiškite tvirtinimo varžtą (2) ir jį priveržkite, sukdamipagallaikrodžio rodyklę [Pav.B1].
• Pagal valomą paviršių pasirinkite bendrą grindų/kilimų šepetį (14) ar kitą tinkantį priedą (16) ir
prijunkite jį prie įsiurbimo angos (13).



PRIEDAI [Pav. C]

Bendras grindų/kilim ųšepetys (14):
Bendrą šepetį pasirinktam paviršiui valyti pritaikysite perjungdami šepečio nustatymo mygtuką (15)
[Pav. C1]:
- Mygtuko(15)padėtis A (šepetysištrauktas) – grindimsvalyti
- Mygtuko (15) padėtis B (šepetysįtrauktas) – kilimams ir apdangalams valyti.

Jūsų prietaisas taip pat turi kit ų priedų:
Siauras antgalis (16A)– skitas kampų, siaurų plyšių valymui (pvz., radiatoriams, grindjuostėms,
vingiuotiems objektams).
Parketo šepetys (16B)– specialus šepetys su minkštais šereliais, skirtas marmurinių ir medinių grindų
valymui.

NAUDOJIMAS [Pav. D]

Pilnai išvyniokiteįtampos laidą (6): pasukite viršutinį laido kabliuką (2A) žemyn [Pav. D1].

Naudojant prietaisą su nepilnai išvyniotu laidu, galimas perkaitinimo pavojus!

Įjunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą ir Įjungimo/Išjungimo mygtuku (7)įjunkite prietaisą.
Elektroniniu galios reguliatoriumi (9) galite nustatyti prietaisoįsiurbimo galingumą. Pasirinkite
nustatymą [Pav. D2]:

Minimalus (kair ėje): užuolaidoms
Vidutinis: kilimams ir apdangalams
Maksimalus (dešinėje): lygioms grindims ir parketui

Baigę siurbti, išjunkite prietaisą naudodamiesiĮjungimo/Išjungimo mygtuku (7) ir ištraukite laidą iš
įtampos lizdo.
Padedant prietaisą saugojimui, apvyniokiteįtampos laidą (7) aplink du kabliukus laidui (2A, 2B) [Pav.
D1].
Prietaisą laikyti galite vertikalioje padėtyje su prijungtu grindų/kilimų šepečiu (14) [Pav.D3].
Nustatykite B padėtį, kad apsaugotumėte šepečio šerelius.

Pastaba:prietaisas turi mechanizmą, apsaugantį nuo perkaitimo: užsikimšusįsiurbimo žarnai ar
filtrams, prietaisas išsijungia. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo,
palaukite bent valandą kol prietaisas atauš. Prieš dar kartą naudodami prietaisą, iš įsiurbimo žarnos,
šepečio ar bet kurio kito priedo pašalinkite kliūtis, trukdančias prietaiso veikimui. Nuimkite ir
išvalykiteužsikimšusį filtr ą.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA [Pav. E]

Prieš atidarydami prietaisą, išjunkite j į ir ištraukite laid ą iš įtampos lizdo!
Prieš pradėdami naudotis prietaisu,įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai
sausos!

Prietaisovalymas:
Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių ar šiurkščių, braižančių valymo
priemonių, su kuriomis galite pažeisti paviršių.

Bendro grindų/kilim ų šepečio (14) valymas:
Kai prietaisasįjungtas, perbraukite ranka per šepetį, kad pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes ir
likusius nešvarumus, kurie bus iš kartoįsiurbti.

Dulkių surinkimo sistemos (12) valymas:
Dulkių talpa (12A) turi būti ištuštinta, kai – sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia; dulkių
surinkimo sistema signalizuoja, kad dulkių talpykla yra pilna (užsidega raudona lemputė (10)).
Dulkių talpykla turi būti pripildyta iki maksimalaus dulkių kiekio ribos (12B).

Pastaba:
Dulkių talpykl ą (12A) ištuštinti ir filtrus išvalyti rekomenduojame po kie kvieno naudojimo.

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo prietaisoįsiurbimo galia nepadidėja, gali būti, kad kiti
prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju filtrus reikia pakeisti.
Kaip tai padaryti,parodytapaveikslėliuose,pažymėtuosesimboliu-
Remdamiesi šiomis instrukcijomis, išvalykite dulkių surinkimo sistemą; atsižvelkiteį pateiktus
paveikslus.

Dulkių talpyklos (12A) valymas:
• Nuspauskite mygtuką (11) ir išimkite dulkių talpą (12A) iš prietaiso [Pav. E1].
• Atidarykite filtro stovą (12E) ir ištuštinkite talpyklą (12A) [Pav. E2, E3].
• Išplaukite dulkių talpyklą (12A) ir kruopščiai ją išdžiovinkite.
• Ciklono sistemos filtro (12D) valymas:
Pastaba:ciklono filtrą keiskite bent kartą per metus (priklausomai nuo to, kiek naudojatės prietaisu).
• Nuimkite apsaugines filtro groteles (12C): sukite prieš laikrodžio rodyklę kol sustos, tada

nuimkite jas kartu su ciklono sistemos filtru (12D) nuo filtro stovo (12E) [Pav. E4].
• Atsargiai nukratydami ir nubraukdami dulkes išvalykite ciklono sistemos filtrą (12D) ir

apsaugines filtro groteles (12C). Norėdami išvengti pažeidimų, naudokite minkštą šepetėlį.
• Jei ciklono sistemos filtras (12D) užsikimšęs nuo dulkių, išplaukite jį su vandeniu. Būkite

atsargūs, stenkitės nepažeisti filtro. Kruopščiai jį nusausinkite.
• Norėdami vėl surinkti prietaiso dalis, pirmiausiaįstumkite ciklono sistemos filtrą (12D)į stovą

(12E) iš tos pusės, kurioje didesnis skersmuo.
• Ant ciklono sistemos filtro (12D) uždėkite apsaugines filtro groteles (12C). Juos uždėkite ant

stovo (12E) sukdami pagal laikrodžio rodyklę kol sustos [Pav. E5].
• Stovą (12E)į dulkių talpyklą įstatykite taip, kad stovo atsikišimas būtų nukreiptasį dulkių

talpyklos priekį. [Pav. E6].
• Dulkių talpyklą (12A) į prietaisą įdėkite pirma kišdami siauresniąją apatinę dalį, tada spauskite

viršutiniąją dalį kol ši sustos.
• Jei surinkimas nebuvo teisingai atliktas, saugumo sistemaneleis dulkių talpyklosįdėti dar kartą.
Pastaba: išleidžiamo oro filtras (4) turi būti keičiamas kiekvienais metais (priklausomai nuo
prietaisonaudojimo dažnumo).

Išleidžiamo oro filtro (4) pakeitimas
• Nuspauskite išleidžiamo oro grotelių (5) fiksatorių ir nuimkite groteles [Pav. E7].
• Išimkite seną išleidžiamo oro filtrą (4) ir į jo vietą įdėkite naują filtr ą.
• Uždėkite išleidžiamo oro groteles (5) atgalį prietaisą ir užfiksuokite jas.

NETINKAMONAUDOJIMUIPRIETAISOPAŠALINIMAS

Produktoįpakavimo medžiagos pagamintos iš perdirbamųmedžiagų. Pašalinkite jas tinkamu,
aplinką tausojančiu būdu.

Laikantis Europos Standarto n. 2002/96/EC instrukcijų, pasibaigus šio prietaiso tarnavimo
laikui, jis privalo būti pašalinamas tinkamu būdu. Tai reiškia, kad prietaiso gamybos metu
panaudotos medžiagos gali būti utilizuotos siekiant išvengti žalos aplinkai. Susisiekite su
savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.


