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Naudojimo instrukcija

Mielas naudotojau,
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 saugiam naudojimui.
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
naudosis prietaisu.

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 aptarnavimo centrui.

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

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

• Prietaisas privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, t. y., kaip dulkių siurblys. Bet koks kitas
naudojimas laikomas netinkamu ir dėl to pavojingu.

• 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.

• Prietaiso nenaudokite išvardintiems daiktams siurbti:
- įkaitusių pelenų, cigarečių nuorūkų ar panašių objektų;
- skysčių, tokių kaip skystaskilimų valiklis;
- aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui, nagai,didelės stiklo šukės;
- smulkiosnuosėdos(cementas,spausdintuvodažai).

• Niekada nenaudokite dulkių siurblio prieš tai neįdėję dulkių surinkimo maišelio, indo dulkėms
ar filtro.

• Nesinaudokite prietaisu šlapiomis rankomis ar kojomis beibūdami basi.
• Netraukite laido ar prietaiso norėdami ištraukti kištuką iš elektros tinklo.
• Nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti paveiktas oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) bei drėgmės.
• Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
• Ištraukite kištuką iš elektros lizdo visuomet, kai nesinaudojate prietaisu, ir prieš jo valymą.
• 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



• Niekada netraukite ir nekelkite prietaiso suėmę už jo laido.
• Niekada neįmerkite prietaisoį vandenį ar bet kokį kitą skystį.
• Niekada nenukreipkite veikiančio prietaiso tiesiaiį akis, ausis ar burną.
• Nenaudokite prietaiso be apsauginio variklio filtro – jis padeda apsaugoti variklį ir patį prietaisą.
• Visiškai išvyniokite laidą, tai padės išvengti perkaitimo.

PRIETAISO IR JO PRIED Ų APRAŠYMAS [Pav. A]

Kad įsitikintumėte, ar komplektas yra pilnas, peržvelkite pateiktus paveikslus[Pav. A].
1. Žarnos rankena
2. Oro srovės reguliavimo mygtukas
3. Priedų laikiklis
4. Siurbimo vamzdis

4A Prijungiamas sustumiamas vamzdis
4B Sustumiamo vamzdžio prijungimo mygtukas

5. Bendras grindų / kilimų šepetys
5A Šepečio nustatymo jungiklis

6. Lanksti siurbimo žarna
7. Tvirtnimo mygtukai
8. Hepa filtro grotelės
9. Automatinio laido suvyniojimo mygtukas
10. Įjungimo/ išjungimo jungiklis
11. Elektroninis galingumo reguliavimas

11A Galios sumažinimo mygtukas
11B Galios padidinimo mygtukas

12. Dulkių surinkimo sistemos rankena
13. Įsiurbimo anga
14. Įtampos laidas su kištuku
15. Dulkių surinkimo sistema

15A Dulkių surinkimo sistemos dangtelis
15B Apsauginio filtro tinklelis
15C Ciklono filtras
15D Dulkių talpykla
15E Apatinio dangtelio atidarymo mygtukas
15F Apatinis dangtelis
15G Ciklono filtro valymo šepetėlis

16. Hepa filtras
17. Stovėjimo padėtis

17A Horizontali
17B Vertikali

18. Apsauginis variklio filtras
19. Priedai

19A Antgalis siauriems plyšiams
19B Antgalis dulkėms
19C Minkštas šepetėlis apmušalams
19D Parketo šepetys

20. Rankena prietaiso nešimui

Paveiksle A pateiktų simbolių aiškinimas:
Prietaisuinereikiakeičiamų popierinių dulkių surinkimomaišelių.

Šiameprietaiseįmontuotaciklono filtro technologija.



• Jei ciklono sistemos filtras (15C) užsikimšęs nuo dulkių, išplaukite jį su šaltu vandeniu. Būkite
atsargūs, stenkitės nepažeisti filtro. Kruopščiai jį nusausinkite ir leiskite išdžiūti mažiausiai 24
valandas prieš naudodami vėl.

• Norėdami vėl surinkti prietaiso dalis, pirmiausia ciklono sistemos filtrą (15C) padėkite ant filtro
laikiklio, kad filtro apatiniai dantukai susijungtų su grioveliais ant filtro laikiklio.

• Tuomet sukite ciklono sistemos filtrą (15C) laikrodžio rodyklės kryptimi, kol cilindras bus savo
vietoje.

• Ant ciklono filtro uždėkite filtro apsaugines groteles (15B) ir sulygiuokite atramos tašką [Pav.
G4].

• Pritvirtinkite dulkių surinkimo sistemos dangtelį (15A).

PASTABA:
Jei ciklono filtras neįstatytas į vietą, apsauginė sistema neleisįdėti dulki ų surinkimo sistemos
į prietaisą.

Apsauginio variklio filtro (18) pakeitimas
•••• Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo sistemą [Pav. G1].
•••• Nuo laikiklio nutraukite apsauginį variklio filtr ą (18) [Pav. G5] ir pakeiskite jį nauju.
•••• Vėl surinkite prietaiso dalis irįstatykite dulkių surinkimo sistemą.

Išleidžiamo oro filtro (16) pakeitimas
• Paspauskite Hepa filtro grotelių (8) sklendę ir išimkite filtrą [Pav. G6].
• Išimkite Hepa išleidžiamo oro filtrą iš prietaiso [Pav. G7].
• Hepa išleidžiamo oro filtrą (16) pakeiskite nauju irįstatykite jo laikiklį į vietą.
• Hepa filtro dangtelį (8) padėkite į vietą ir leiskite sklendei užsifiksuoti.

PASTABA:
Priklausomai nuo dulkių siurblio naudojimo dažnumo, išleidžiamo oro filtro keitimas turi
būti atliekamas kiekvienais metais.

NETINKAMO NAUDOJIMUI PRIETAISO PAŠALINIMAS

Produktoįpakavimomedžiagospagamintosiš perdirbamųmedžiagų. Pašalinkite jas
tinkamu,aplinką tausojančiu būdu.

LaikantisEuroposStandarton. 2002/96/ECinstrukcijų, pasibaigusšio prietaisotarnavimo
laikui, jis privalobūti pašalinamastinkamubūdu.Tai reiškia, kadprietaisogamybosmetu
panaudotosmedžiagosgali būti utilizuotossiekiantišvengtižalosaplinkai.Susisiekitesu
savo vietine atliekų tvarkymoįmone ar prekybininku dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS IR GARANTIJA

Jei prietaisas sugestų ar jums prireiktų jo pakeičiamų dalių, kreipkitės į autorizuotą IMETEC
techninės apžiūros centrą.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Daugiau informacijos rasite garantiniame lapelyje.
Jei nebus laikomasi instrukcijose pateiktų nurodymų, garantija bus anuliuojama.

ATSARGIAI!
Šiame dulkių siurblyje įmontuotas termostatas variklio apsaugai. Jis veikia tuomet, kai kyla
perkaitimo gr ėsmė (dėl užsikimšusios oroįtraukimo ar išp ūtimo angos ir kt.). Jei taip nutikt ų,
išjunkite prietaisą: paspauskiteįjungimo / išjungimo jungikl į ir leiskite prietaisui atv ėsti
keletą valandų. Prieš vėl įjungdami prietaisą, išvalykite užsikimšusias angas.



SURINKIMAS [Pav. B]

• Lanksčią žarną (6) sujunkite suįsiurbimo anga (13). Patikinkite, ar gerai juos sujungėte: žarna
įstatyta teisingai, jei ją tvirtinant pasigirsta spragtelėjimas. Tuomet ji užsifiksuoja vietoje [Pav.
B1].

• Dabar siurblio žarnos rankeną (1) prijunkite prie siurbimo vamzdžio (4). Norimą prijungiamo
sustumiamo vamzdžio (4A) ilgį nustatysite paspaudę prijungimo mygtuką (4B): mygtuką
spauskite kryptimi, nurodyta strėlyte, ir traukite arba sustumkite prijungiamą vamzdį [Pav. C1].

• Pasirinkite šepetį (5) arba valomam paviršiui tinkantį priedą (19) ir prijunkite jį prie siurbimo
vamzdžio (4).

PRIEDAI

Bendras kilimų/ grindų šepetys (4):
Bendrą šepetį pasirinktam paviršiui valyti pritaikysite perjungdami šepečio nustatymo jungiklį (5)
[Pav. D1]:
- Jungiklis(5A) sulinijos simboliuį viršų: – grindimsvalyti
- Jungiklis(5A) sukilimo simboliuį viršų: – kilimamsir apdangalamsvalyti

Jūsų prietaisas taip pat turi kit ų priedų:

•Antgalis siauriems plyšiams valyti (19A): siaurų plyšių, kampų valymui (pvz., radiatoriams,
karnizams, roletams).
•Antgalis dulkėms valyti (19B): valo mažus objektus, audio ir videoįrangą, kompiuterius ir
baldus.
•Minkštas šepetėlis apmušalams valyti (19C):valo sofas, užuolaidas, apmušalus, fotelius.
•Parketo šepetys (19D):specialiai sukurtas parketo grindims valyti.

Pastaba: priedus prijungti galima prie siurbimo vamzdžio (4) arba tiesiai prie siurbimo
žarnos rankenos (1).
Kai nenaudojate priedų, juos laikyti galite priedų laikiklyje (3). J į spausdami galite
pritvirtinti prie siurbimo vamzdžio (4) [Pav. D2].

NAUDOJIMAS [Pav. E]

Visiškai išvyniokiteįtampos laidą (14), bet ne daugiau už pažymėtą raudoną linij ą, ir įjunkite
kištuką į elektros lizdą. Geltona laido žyma yra prieš raudonos žymos galą.
Paspauskiteįjungimo/ išjungimo jungiklį (10) vieną kartą.
Naudodamiesi elektroniniu galingumo reguliavimu (11), galite patys pasirinktiįsiurbimo galią.
Paspaudus galios sumažinimo mygtuką (11A), galia sumažėja vienu lygiu. Paspaudus galios
padidinimo mygtuką (11B), galia padidėja vienu lygiu [Pav. E1]. Išbandykite tokius režimus:

Minimalus: užuolaidoms, delikatiems ir gležniems audiniams
Vidutinis - TYLUSIS: kilimams ir apdangalams, sofoms, foteliams, kėdėms ir

bendram siurbliavimui
Maksimalus: lygioms grindims ir parketui

Kai įjungiate prietaisą, aktyvuojamas anksčiau nustatytas režimas.
Siurbimo galia taip pat gali būti keičiama naudojant oro srovės reguliavimo mygtuką (2), esantį ant
žarnos rankenėlės (1) [Pav. E2].
Uždaras: Siurbimo galia padidėja
Atviras : Siurbimo galia sumažėja
Atidarykite šį reguliavimo mygtuką, jei įtraukėte kokį nors objektą, kuris blokuoja angą.

Baigę siurbti, išjunkite prietaisą naudodamiesiįjungimo/ išjungimo jungikliu (10) ir ištraukite laidą
iš įtampos lizdo.
Paspauskite mygtuką (9) norėdami automatiškai suvynioti laidą [Pav. F1]. Kad laidas nesusisuktų,
vyniojimo metu jį laikykite įtemptą.
Žarną (6) galima atjungti nuo prietaiso jo saugojimo metu. Paspauskite mygtukus žarnai pritvirtinti
(7) ir nuimsite žarną.
Saugojimo metu siurbimo vamzdis (4) ir bendras šepetys (5) gali būti pakabinti ant prietaiso,
pakabinimo vieta pažymėta simboliu P (žr. Pav. F2, F3).

PRIEŽI ŪRA [Pav. G]

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

Prietaiso valymas:
Prietaisas gali būti valomas drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ar šiurkščių, braižančių valymo
priemonių, su kuriomis galite pažeisti paviršių.

Bendro grindų / kilim ų šepečio (5) valymas:
Kai prietaisasįjungtas, perbraukite ranka per šepetį, kad pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes ir
likusius nešvarumus, kurie bus iš kartoįsiurbti.

Dulki ų surinkimo sistemos (15) valymas:
Dulkių talpa turi būti ištuštinta kai – sumažėja dulkių siurblio įsiurbimo galia; dulkių surinkimo
sistemos indikatorius signalizuoja, kad dulkių talpykla yra pilna.

Pastaba:
Dulki ų talpykl ą (15) ištuštinti ir filtrus išvalyti rekomenduojame po kiek vieno naudojimo.

Jei po dulkių surinkimo sistemos valymo prietaisoįsiurbimo galia nepadidėja, gali būti, kad kiti
prietaiso filtrai yra labai purvini. Tokiu atveju filtrus reikia pakeisti. Jei reikia keisti ciklono filtrą
(15C), rekomenduojame keisti ir kitas filtro dalis. Kaip tai padaryti, parodyta paveikslėliuose,
pažymėtuosesimboliu-

Remdamiesi šiomis instrukcijomis, išvalykite dulkių surinkimo sistemą; atsižvelkiteį pateiktus
paveikslus.

Dulki ų talpyklos (15A) valymas:
• Nuspauskite žarnos pritvirtinimo mygtukus (7) ir nuimkitežarną (6) nuo prietaiso.
• Išimkite dulkių talpyklą (15A) iš prietaiso naudodamiesi dulkių surinkimo sistemos (15)

rankena (12) – patraukite ir pakelkite ją [Pav. G1].
• Paspauskite apatinio dangtelio atrakinimo mygtuką (15E) ir atidarysite apatinį dulkių talpyklos

dangtelį (15F). Ištuštinkite talpyklą [Pav. G2].

Ciklono sistemos filtro (15C) valymas:
• Iš prietaiso išimkite dulkių surinkimo sistemą [Pav. G1].
• Laikykite dulkių surinkimo sistemą, pakelkite viršutinį dulkių talpyklos (15A) dangtelį.

Nuimkite filtro tinklelį (15B) [Pav. G2].
• Nuimkite ciklono sistemos filtrą (15C): sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad atsilaisvintų nuo

laikiklio [Pav G3].
• Nuo filtro (15B) apsauginių grotelių (15C) nukratykite ir atsargiai nubraukite dulkes.


