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NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produkto pakuotės sudėtyje yra galimų perdirbti medžiagų. Pašalinkite jas nekenksmingu aplinkai
būdu.

Remiantis EB direktyva 2002/96/EC, nebetinkamas naudojimui prietaisas turi būti tinkamai
pašalintas. Tai liečia vertingųmedžiagų, esančių prietaiso viduje, perdirbimą ir poveikio aplinkai
sumažinimą. Daugiau informacijos sužinosite vietinėje atliekų surinkimoįmonėje arba vietoje,
kurioje įsigijote prietaisą.

SERVISAS IR GARANTIJA [Pav. F]
Jei prietaisui reikalingas remontas ar norėdamiįsigyti keičiamas dalis, kreipkitėsį autorizuotą techninės
priežiūros (serviso) centrą.
Kreipiantisį servisą, nurodykite prietaiso tipą, kuris pateiktas paveikslėlyje [F]. Šiame paveikslėlyje pateiktos ir
keičiamos dalys.

Gamintojo garantiniusįsipareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė parduotuvėje.

Mielaspirkėjau,
IMETEC dėkoja Jums už šio gaminio pasirinkimą. Mesįsitikinę, kad Jūs pajusite šio prietaiso kokybę ir
patikimumą, kuris buvo kuriamas ir gaminamas atsižvelgiantį kliento poreikius ir pageidavimus.
Šios naudojimo instrukcijos buvo sukurtos remiantis Europos standartu EN62079.

SVARBU!
Instrukcijos ir informacija saugiam naudojimui

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu,įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypatingai saugumo
instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMOINSTRUKCIJOS

• Išpakavusgaminį, įsitikinkite arjis nėrapažeistas.Pastebėjuspažeidimus,nenaudokiteprietaiso,kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Pakuotė – nežaislas!Laikykite plastikiniusmaišeliuskūdikiamsir mažiemsvaikamsnepasiekiamoje
vietoje, kad apsaugotumėte nuo uždusimo.

• Priešįjungdami prietaisą į įtampos lizdą, įsitikinkite, ar naudojamaįtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
• Nenaudokite adapterių, prailginamųjų laidų ir/ar daugiaviečių kištukinių lizdų. Jei prietaiso laido kištukas

netinkaįtampos lizdui, kištukas turi būti pakeistas tinkamu tik kvalifikuoto specialisto.
• Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurblį ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso

naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas
neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.

• Nenaudokite prietaiso siurbti:
- įkaitusius pelenus, degančias cigaretes ir pan.;
- skysčius, šlapius kilimus;
- aštrius ar sunkius daiktus (vinis, dideles stiklo šukes ir pan.);
- cemento ir spausdintuvo dažų (tonerių) dulkes.

• Niekuomet neįjunkite prietaiso be dulkių surinkimo maišelio, dulkių talpos ar filtro.
• Nesinaudojant prietaisu, prieš jo valymą ar priežiūrą, visuomet išjunkite laidą iš įtampos lizdo.
• Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą, privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:

- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis.
- Nenaudokite prietaiso, jei esate plikomis pėdomis.
- Išjungiant prietaisą, netraukite užįtampos laido ar paties prietaiso.
- Prieš naudojimą patikrinkite, kadįtampos laidas nebūtų prispaustas ar pažeistas.
- Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
- Nestatykite prietaiso greta karštų daiktų (pvz. radiatorių).
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

• Asmenys (įskaitant vaikus), nesugebantys saugiai naudotis prietaisu dėl savo fizinės, jutiminės ar protinės
negalios, taip pat neturintys pakankamai patirties ar žinių, prietaisu gali naudotis tik su ypatinga suaugusių
asmenų priežiūra.

• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo korpusas,įtampos laidas ar jam netinkamai veikiant. Kreipkitės į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.

• Įsidėmėkite, kad naujas produktas gali skleisti tam tikrus kvapus.Tai nėra gedimas ir po kiek laiko tokie
kvapai dings. Gerai išvėdinkite kambarius.

• Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeeksploatuoti prietaiso, siūlome atjungus išįtampos lizdo perkirpti jo
įtampos laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad
apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.
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PRIETAISO IR PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. A]
1. Rankena
2. Tvirtinimo varžtas
3. Automatinis laido suvyniojimo mechanizmas

3A. Laido skyrius
3B. Laido suvyniojimo mygtukas

4. Kombinuotas šepetys kilimams/grindims
5. Šepečio nustatymo jungiklis
6. Įsiurbimo anga
7. Įtampos laidas su kištuku
8. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
9. Elektroninis galios reguliatorius
10. Mygtukas prietaiso atidarymui
11. Dulkių surinkimo sistemos lygio indikatorius
12. Dulkių surinkimo sistema

12A. Dulkių talpa
12B. Dulkių talpos dangtelis
12C. Dangtelio atrakinimo mygtukas
12D. Apsauginė filtro danga
12E. Oro dulkių filtras
12F. Oro dulkių filtro dangtelis
12G. Tvirtinimo sąvaržos

13. Parketo šepetys
14. Išleidžiamo oro grotelės
15. Išleidžiamo oro filtras

Simbolių reikšmės paveikslėlyje [A]:

Prietaisui nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių.

Prietaisas aprūpintas oro dulkių surinkimo filtru (Cyclone Filter Technology).

SURINKIMAS [Pav. B]
Atliekant visus surinkimo darbus, prietaisas turi būti išjungtas, o jo laidas ištrauktas išįtampos
lizdo!

• Atsukitenuorankenos(1) tvirtinimo varžtą (2) ir jį ištraukite.
• Prijunkite rankeną (1) prie prietaiso korpuso, kad tiksliai ir tvirtai užsifiksuotų [Pav. B1].
• Įkiškite tvirtinimo varžtą (2) ir jį priveržkite, sukant laikrodžio rodyklės kryptimi [Pav. B2].
• Valomam paviršiui parinkite kombinuotą šepetį (4) ar parketo šepetį (13) ir prijunkite jį prie įsiurbimo

angos (6).

PRIEDAI [Pav. C]
Prietaisas komplektuojamas su šiais priedais:

Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui (4):
Jungikliu (5) nustatykite kombinuotą šepetį siurbiamam paviršiui [Pav. C1]:
- Jungiklio (5) padėtis A (šepetys ištrauktas): grindims
- Jungiklio (5) padėtis B (šepetysįtrauktas): kilimams ir apdangalams

Šepetys parketui (13): Specialus šepetys su minkštais šeriais marmurinėms ir parketinėms grindims valyti.

NAUDOJIMAS [Pav. D]

• Pilnai išvyniokite įtamposlaidą (7),betnedaugiaukaip iki raudonosžymos.Geltonažymaantlaidorandasi
prieš laido pabaigą su raudona žyma.

Naudojant prietaisą su nepilnai išvyniotu laidu, galimas perkaitinimo pavojus!

• Įjunkiteprietaisolaidą į įtamposlizdą ir įjungimo/išjungimojungikliu (8) (padėtis „ I“ ) įjunkiteprietaisą.
• Elektroniniu galios reguliatoriumi (9), galite nustatytiprietaisoįsiurbimo galingumą. Pasirinkite nustatymą

[Pav. D1]:
Minimalus ar vidutinis nustatymas: kilimams ir apdangalams
Maksimalus: lygioms grindims ir parketui

• Baigussiurbti,išjunkiteprietaisą įjungimo/išjungimojungikliu (8) (padėtis „O“) ir ištraukitelaidą iš
įtampos lizdo.

• Įtamposlaido(7) suvyniojimuiį prietaisą, nuspauskitemygtuką (3B) [Pav.D2]. Automatiniovyniojimo
metu, laidą prilaikykite ranka.

VALYMAS IR PRIEŽI ŪRA [Pav. E]
Prieš atidarant prietaisą, išjunkite j į ir ištraukite laid ą iš įtampos lizdo!
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai sausos!

Prietaiso valymas:
Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių. Taip galite
pažeisti paviršių.

Kombinuoto šepečio (4) valymas:
Kai prietaisasįjungtas, perbraukite ranką per šepetį, jog pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes. Šios dulkės bus
iš kartoįsiurbtos.

Dulki ų surinkimo sistemos (12) valymas:
Dulkių talpa turi būti ištuštinta, kai sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia ar pasiekus maksimalų indikatoriaus
lygį (11), informuojantį, jog būtina tai padaryti.
Pastaba: Rekomenduojame ištuštinti dulkių talpą (12A) ir išvalyti filtr ą po kiekvieno naudojimo.
Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo nepadidėja įsiurbimo galia, gali būti, jog kiti prietaiso filtrai yra labai
purvini. Tokiu atveju, reikia pakeisti filtrus. Kaip tai padaryti, parodyta paveikslėliuose, pažymėtuose simboliu
„ “.

Dulki ų talpos (12A) valymas
• Nuspauskitemygtuką (10) ir traukdamiuž rankenos,išimkite išprietaisodulkių talpą (12A) [Pav.E1].
• Atrakinimomygtuku(12C)atidarykitedulkių talposdangtelį (12B) ir ištuštinkite talpą (12A) [Pav.E2,E3].
• Jeibūtina,išskalaukitedulkių talpą (12A) ir ją pilnai išdžiovinkite.
• Jei oro dulkių filtras (12E) ir apsauginė filtro danga (12D) yra labai purvini, juos taip pat išskalaukite.

Darykite tai sekančiai:
- Atsargiai atfiksuokite oro dulkių filtro (12F) dangtelio tvirtinimo sąvaržas (12G) ir išimkite oro dulkių

filtrą (12E) [Pav. E4, E5].
- Atlaisvinkite apsauginę filtro dangą (12D) ir ją išimkite [Pav. E6].
- Išskalaukite dalis po tekančiu vandeniu ir jas pilnai išdžiovinkite.
- Po plovimo vandeniu, filtrą džiovinkite mažiausiai 24 valandas.

• Surinkite prietaisą atvirkštine tvarka. Vadovaukitės paveikslėliais [E7, E8].
• Prieš pradedant naudotis prietaisu,įdėkite dulkių talpą (12A) atgalį jį.
Pastaba:Išleidžiamo oro filtrą (15) būtina keisti kartą per metus (priklausomai nuo naudojimo).

Išleidžiamo oro filtro (15) pakeitimas
• Nuspauskite išleidžiamo oro grotelių (14) fiksatorių ir nuimkite groteles [Pav. E9].
• Išimkite seną išleidžiamo oro filtrą (15) ir į jo vietą įdėkite naują filtr ą [Pav. E10].
• Uždėkite išleidžiamoorogroteles(14)atgalį prietaisą ir užfiksuokitejas.


