
ELEKTRINĖ ŠLUOTA

Naudojimo instrukcija 

IM8078

ELEKTRINĖ ŠLUOTA puslapis 1LT

M
I003193 - 

M
L112907
080618www.imetec.com

„Tenacta Group S.p.A.“   Via Piemonte 5/11  24052 Azzano S. P. (BG)   ITALY



VI

LT

I II

ILIUSTRACINIS VADOVAS

8

9

8A

7

1

6

7A

7B

4

5

3

2A 

2 

2B 

10 

8  

8B  8C  8D  8E  

[B1]

[B5]

[C1]

[E1]

[E3]

[E2]

[D1] [D2]

[B6]

[B2] [B3]

10A  10B  10C  10D  

8E  8A  

8F  

8F  

[B4]

[A]

8

9

8A

7

1

6

7A

7B

4

5

3

2A 

2 

2B 

10 

8  

8B  8C  8D  8E  

[B1]

[B5]

[C1]

[E1]

[E3]

[E2]

[D1] [D2]

[B6]

[B2] [B3]

10A  10B  10C  10D  

8E  8A  

8F  

8F  

[B4]

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA
Prietaisui suteikiama dvejų metų garantija nuo pristatymo datos. Galiojančia laikoma pristatymo data, 
nurodyta ant kvito / sąskaitos faktūros (aiškiai įskaitoma), išskyrus atvejus, kai pirkėjas gali įrodyti, kad 
pristatymo data yra kita.
Nustačius gaminio defektą pristatymo dieną, užtikrinamas remontas arba pakeitimas be jokių prietaiso 
mokesčių, išskyrus tai, jeigu viena iš dviejų korekcinių priemonių yra neproporcinga kitos atžvilgiu. 
Pirkėjas įsipareigoja pranešti įgaliotam Aptarnavimo centro atstovui apie neatitikimą per du mėnesius 
nuo defekto nustatymo.
Garantija netaikoma visoms detalėms, kurios gali būti pažeistos dėl:

a. transportavimo metu padarytos žalos arba atsitiktinio kritimo,
b. neteisingo montavimo arba neatitinkančios elektros sistemos,
c. neįgaliotų darbuotojų atlikto remonto arba pakeitimų,
d. nepriežiūros arba neteisingos priežiūra ir valymo,
e. gaminio ir (arba) gaminio dalių susidėvėjimo ir (arba) eksploatavimo, įtraukiant trumpesnį baterijų 

veikimo laiką dėl jų naudojimo ar laiko, jei yra.
f. nurodymų nesilaikymo eksploatuojant prietaisą, aplaidaus arba neatsargaus naudojimo,
g. medžiagų, kurios gali sugadinti prietaisą, siurbimo (pvz., pelenų, skysčio, smulkių miltelių,

spausdinimo dažų, ...),
h. angos ir filtro neišvalymo (cikloniniams modeliams),
i. pilno maišelio ir filtro nekeitimo (modeliams, turintiems maišelius),
j. siurbimo angos užsikimšimo,
k. akumuliatoriaus įkrovimo, kuris neatitinka paruošimo / naudojimo instrukcijų (modeliams su

akumuliatoriumi),
l. prietaiso naudojimo be filtrų / maišelio,
m. prietaiso naudojimo su ne visiškai ištrauktu laidu (prietaisams, turintiems laido ritę),
n. per aplaidumą susukto, sulenkto ar sugadinto maitinimo laido.

Pirmiau pateiktas sąrašas yra tik kaip pavyzdys ir nėra baigtinis, kadangi šioje garantijoje nėra pateiktos 
visos tos aplinkybės, kurios negali būti priskirtos prietaisų gamybos defektams.
Garantija taip pat netaikoma visais netinkamo naudojimo atvejais ir profesinio naudojimo atveju.
Mes neatsakome už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti asmenis, objektus ir 
naminius augintinius dėl nesilaikymo visų reikalavimų, pateiktų atitinkamoje „Instrukcijų ir įspėjimų 
knygelėje“ apie montavimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą.
Pardavėjo atžvilgiu taikomos sutartinės garantijos priemonės.

Techninė priežiūra
Prietaisas turi būti remontuojamas tik įgaliotame Techninės priežiūros centre. Sugedęs prietaisas, jeigu 
galioja garantija, turi būti pristatomas į Techninės priežiūros centrą, kartu su mokestiniu dokumentu, 
patvirtinančiu pardavimo ar pristatymo datą.
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Nustačius gaminio defektą pristatymo dieną, užtikrinamas remontas arba pakeitimas be jokių prietaiso 
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b. neteisingo montavimo arba neatitinkančios elektros sistemos,
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f. 
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gaminio ir (arba) gaminio dalių susidėvėjimo ir (arba) eksploatavimo, įtraukiant trumpesnį baterijų 
veikimo laiką dėl jų naudojimo ar laiko, jei yra.
nurodymų nesilaikymo eksploatuojant prietaisą, aplaidaus arba neatsargaus naudojimo,
medžiagų, kurios gali sugadinti prietaisą, siurbimo (pvz., pelenų, skysčio, smulkių miltelių,
spausdinimo dažų, ...),

h. angos ir filtro neišvalymo (cikloniniams modeliams),
i. pilno maišelio ir filtro nekeitimo (modeliams, turintiems maišelius),
j. siurbimo angos užsikimšimo,
k. akumuliatoriaus įkrovimo, kuris neatitinka paruošimo / naudojimo instrukcijų (modeliams su

akumuliatoriumi),
l. prietaiso naudojimo be filtrų / maišelio,
m. prietaiso naudojimo su ne visiškai ištrauktu laidu (prietaisams, turintiems laido ritę),
n. per aplaidumą susukto, sulenkto ar sugadinto maitinimo laido.

Pirmiau pateiktas sąrašas yra tik kaip pavyzdys ir nėra baigtinis, kadangi šioje garantijoje nėra pateiktos 
visos tos aplinkybės, kurios negali būti priskirtos prietaisų gamybos defektams.
Garantija taip pat netaikoma visais netinkamo naudojimo atvejais ir profesinio naudojimo atveju.
Mes neatsakome už bet kokią žalą, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti asmenis, objektus ir 
naminius augintinius dėl nesilaikymo visų reikalavimų, pateiktų atitinkamoje „Instrukcijų ir įspėjimų 
knygelėje“ apie montavimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą.
Pardavėjo atžvilgiu taikomos sutartinės garantijos priemonės.

Techninė priežiūra
Prietaisas turi būti remontuojamas tik įgaliotame Techninės priežiūros centre. Sugedęs prietaisas, jeigu 
galioja garantija, turi būti pristatomas į Techninės priežiūros centrą, kartu su mokestiniu dokumentu, 
patvirtinančiu pardavimo ar pristatymo datą.
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TECHNINIAI DUOMENYS

425

GAMINIO APRAŠYMAS

Preliminarus metinis suvartojamos ener-
gijos kiekis (kWh per metus) yra paremtas 
50 valymų. Faktinis metinis suvartojamos 
energijos kiekis priklauso nuo įrenginio 
eksploatavimo

Netinka naudoti ant kilimų 

Energijos suvartojimo bandymai atlikti lai-
kantis ES reglamento Nr. 665/2013.

Norint nustatyti kietų grindų valymo efek-
tyvumo klasę, buvo naudojamas 6 priedas.

Preliminarus metinis suvartojamos ener-
gijos kiekis (kWh per metus) yra paremtas 
50 valymų. Faktinis metinis suvartojamos 
energijos kiekis priklauso nuo įrenginio 
eksploatavimo

Netinka naudoti ant kilimų.

Energijos suvartojimo bandymai atlikti lai-
kantis ES reglamento Nr. 665/2013.

Norint nustatyti kietų grindų valymo efek-
tyvumo klasę, buvo naudojamas 6 priedas.

III
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SAUGOS NUORODOS
• Išėmus prietaisą iš pakuotės, reikia įsitikinti, kad jis yra nepažeistas

ir visos komplektacijos, kaip parodyta šiame iliustraciniame vadove,
ir jam nepadaryta matoma žala. Jei kyla abejonių, nenaudokite
prietaiso ir susisiekite su įgaliota techninės priežiūros tarnyba.

 DĖMESIO! Prieš naudojimą pašalinkite nuo prietaiso bet 
kokias informacijos perdavimo medžiagas, pavyzdžiui, 
etiketes, žymes ir t. t.

Įvadas  1 psl.
Saugos nuorodos  1 psl.
Simboliai  3 psl.
Prietaiso ir priedų aprašymas  4 psl.
Montavimas  4 psl.
Priedai  4 psl.
Naudojimas  4 psl.
Valymas ir priežiūra  6 psl.

Gaminio saugojimas ir  
priežiūra  7 psl.
Problemos ir sprendimai  7 psl.
Šalinimas  7 psl.
Techninė priežiūra ir garantija  8 psl.
Iliustracinis vadovas psl. I-II
Techniniai duomenys III psl.

ĮVADAS
Gerbiamas kliente, dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite gaminio kokybę 
ir patikimumą, nes jis sukurtas ir pagamintas pirmiausia dėmesį sutelkiant į klientų pasitenkinimą. Ši 
naudojimo instrukcija atitinka Europos standartą EN 82079.

 DĖMESIO! Instrukcijos ir įspėjimai saugiam prietaiso 
naudojimui.

Prieš naudojant šį gaminį, prašome atidžiai perskaityti naudojimo 
instrukciją ir ypač atkreipti dėmesį į įspėjimus ir saugos instrukcijas, 
ir jų laikytis. Saugokite šį vadovą kartu su iliustraciniu vadovu, kad 
ateityje galėtumėte rasti reikalingos informacijos. Tuo atveju, jeigu 
prietaisas bus perduotas trečiosioms šalims, kartu reikia perduoti ir 
visą dokumentaciją.

 PASTABA. Jei skaitant šį vadovą kai kurias dalis bus sunku suprasti 
ar jei kils kokių nors abejonių, prieš naudojant gaminį, reikia kreiptis 
į bendrovę adresu, nurodytu paskutiniame puslapyje.

 PASTABA. Silpnaregiai gali naudotis skaitmenine šios naudojimo 
instrukcijos versija svetainėje www.tenactagroup.com

RODYKLĖ
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LT DĖMESIO! Uždusimo pavojus.
Vaikai neturėtų žaisti su pakuote. Laikyti plastikinį maišelį 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tuo tikslu, kuriam jis yra
skirtas, tai yra buityje naudojamas dulkių siurblys. Bet koks kitas
naudojimas laikomas netinkamu ir todėl yra pavojingas.

 DĖMESIO! Netinkamai naudojant buitinį prietaisą galima 
susižeisti.

• Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą, reikia patikrinti, ar įtampa
ir dažnis, nurodyti prietaiso techniniuose duomenyse, atitinka
turimą elektros energijos tiekimo tinklo įtampą ir dažnį. Techniniai
duomenys nurodyti ant prietaiso ir, jeigu yra, ant maitintuvo (žr.
Iliustracinį vadovą).

• Prietaisas turi būti naudojamas, tik tiekiant ypač žemą įtampą,
atitinkančią ženklinimą ant prietaiso (žiūrėti Techninius duomenis).

• Prietaisas turi būti naudojamas tik su pridedamu maitintuvu.
• Prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys,

kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai,
arba neturintys patirties ar būtinų žinių, tik tuo atveju, kai jie yra
prižiūrimi atsakingo asmens arba yra susipažinę su saugaus
naudojimo instrukcijomis ir supranta prietaiso keliamą pavojų.
Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros,
kurią įgaliotas atlikti pats vartotojas, neturėtų atlikti vieni vaikai be
priežiūros.

• NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis rankomis ar drėgnomis arba 
basomis kojomis.

• NETRAUKITE maitinimo laido ar paties prietaiso, norėdami 
ištraukti kištuką iš elektros lizdo.

• NETRAUKITE arba nekelkite prietaiso už maitinimo laido.
• Saugokite prietaisą nuo drėgmės arba atmosferos poveikio 

(lietaus, saulės ir t. t.) ar ekstremalių temperatūrų.
• Stebėkite prietaisą jo veikimo metu.
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• Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą ir tuomet, kai prietaisas 

nenaudojamas, visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.
• Gedimo atveju arba sutrikus prietaiso veikimui, išjunkite jį ir

neardykite. Dėl remonto kreipkitės tik į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės
pagalbos centro atstovas, kad būtų išvengta pavojaus.

• Šis prietaisas negali liestis su vandeniu, kitais skysčiais,
purškalais ar garais. Informacijos apie valymą ir priežiūrą ieškokite
atitinkamame šio vadovo skyriuje.

• Prietaiso charakteristikų ieškokite ant išorinės pakuotės.
• Naudokite tik su pridedamais priedais, kurie yra neatskiriama

prietaiso dalis.
• NEGALIMA SIURBTI neįdėjus dulkių maišelio, dulkių konteinerio

ar filtro.
• NENAUDOKITE prietaiso be apsauginio variklio filtro, kad nebūtų

padaryta žalos pačiam varikliui ir dulkių siurbliui.

SIMBOLIAI

Įspėjimas / pavojus Draudžiama

Informacija Mygtukas įjungtas / išjungtas

II klasės prietaisas Ištraukiami šeriai kitiems 
paviršiams

Nuleidžiami šeriai kietiems 
paviršiams
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LTPRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS
Žiūrėkite paveikslą AIŠKINAMAJAME VADOVE norėdami patikrinti pakuotės turinį. Visi paveikslai yra 
vidiniuose puslapiuose. Prietaiso charakteristikų ieškokite ant išorinės pakuotės.

1. Rankena 
2. Laido susukimo sistema 

2A Kablys viršutiniam sukamam laidui 
2B Kablys fiksuotas apatiniam laidui

3. Tvirtinimo varžtas
4. Tinklo laidas su kištuku
5. Rankinio mini dulkių siurblio atkabinimo 

mygtukai
6. Siurbimo jungtis
7. Kombinuotas šepetys 

7A Komutatoriaus mygtukas 
7B Jungtis

8. Rankinis MINI DULKIŲ SIURBLYS 
8A Dulkių skyriaus atkabinimo mygtukas 
8B Dulkių surinkimo skyrius 
8C Apsauginis filtro tinklelis 
8D Cikloninis filtras 
8E Variklio filtras 
8F Techniniai duomenys

9. ON / OFF jungiklis
10. Priedų blokas 

10A Priedų angos atrama
10B Dulkių antgalis 
10C Smailus antgalis 
10D Apmušalų antgalis

MONTAVIMAS
• Atlaisvinkite rankenos (1) tvirtinimo varžtą (3) ir ją ištraukite.
• Prijunkite rankeną (1) prie įrenginio korpuso, atsargiai ją sumontuodami.
• Įstatykite tvirtinimo varžtą (3) ir priveržkite jį pagal laikrodžio rodyklę [B1 pav.] naudodami atsuktuvą.
• Įterpkite jungtį (7B) į kombinuotą šepetį (7), o spragtelėjimas nurodys, kad sumontuota tinkamai [B3 

pav.].
• Kombinuotą šepetį (7) pritvirtinkite prie siurbimo jungties (6) [B4 pav.]. 
• Įterpkite įvairius priedus (10B+10C+10D) ant priedų laikiklio atramos 10A [B5 pav.]. 
• Pritvirtinkite priedų laikiklio atramą (10A), šiek tiek paspausdami šluotos korpuso galinę dalį 

atitinkamose vietose [B6 pav.]. 

PRIEDAI
Jūsų prietaisas turi šiuos priedus:
• Kombinuotas šepetys (7): Kombinuotas šepetys (7) tinka visiems šiems paviršiams: Kietiems, 

padėtyje . Padėtyje  yra tinkamas visiems kitiems paviršiams.
• PRIEDŲ RINKINYS (10): 

• Priedų laikiklio atrama (10A): leidžia pritvirtinti priedus ir pritaikyti juos prie šluotos korpuso.
• Dulkių antgalis (10B).
• Antgalis siauroms angoms (10C): kampams ir angoms, pvz., radiatoriams, grindjuostėms, 

žaliuzėms valyti.
• Antgalis apmušalams (10D): sofoms, foteliams, minkštoms kėdėms ir užuolaidoms valyti.

NAUDOJIMAS
NAUDOJAMAS KAIP ELEKTRINĖ ŠLUOTA
Visiškai išvyniokite maitinimo laidą (4). Šiuo tikslu, nukreipkite žemyn viršutinio laido kablį (2A) [C1 pav.].
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LT  DĖMESIO! NENAUDOKITE šio prietaiso, jei yra matomų 
pažeidimo požymių.

 DĖMESIO! Šiuo prietaisu NESIURBKITE:

• pelenų, nuorūkų ar pan.;
• skysčių, pavyzdžiui, kilimų valikliai;
• aštrių ar kietų daiktų, pavyzdžiui, vinys, didelės stiklo šukės;
• smulkių miltelių, pavyzdžiui, cementas;
• spausdinimo miltelių (lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo

aparatams ir t. t.).

 PASTABA.  Jei dulkių siurblys naudojimas, kai laidas visiškai ar iš dalies susuktas, 
tai gali sukelti perkaitimo pavojų!!

 PASTABA. 
1. Atkreipkite dėmesį, kad naujas prietaisas gali skleisti kvapus naudojimo pradžioje. 

Tokie kvapai yra nekenksmingi ir greitai išnyksta. Užtikrinkite gerą patalpos vėdinimą.
2. Naudojamos skaidrios dalys gali tapti nepermatomomis. 

• Įkiškite kištuką į lizdą, prilaikydami prietaisą, kad išvengtumėte kritimo, jeigu prietaisas nebuvo 
saugomas išjungtas, OFF padėtyje.

• Norėdami įjungti arba išjungti dulkių siurblį, vieną kartą paspauskite ON / OFF jungiklį (9).
• Panaudoję prietaisą, išjunkite jį naudodami ON / OFF jungiklį (9)  ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
• Apvyniokite maitinimo laidą (4) ant dviejų kablių (2A ir 2B) [D1 pav.].  Su gnybtu esančiu ant kištuko jį 

galima pritvirtinti prie laido.
NAUDOJAMAS KAIP RANKINIS MINI DULKIŲ SIURBLYS
• Visiškai išvyniokite maitinimo laidą (4). Šiuo tikslu, nukreipkite žemyn viršutinio laido kablį (2A) [C1 pav.].
• Nuimkite mini siurblį (8) nuo šluotos korpuso, paspausdami atkabinimo mygtukus (5) [D1 pav.].
• Įstatykite atitinkamą priedą (10) valomam paviršiui ir prijunkite prie mini dulkių siurblio [D2 pav.].
• Vieną kartą paspauskite ON / OFF jungiklį (9), kad įjungtumėte dulkių siurblį ir pradėtumėte valyti.
• Pasibaigę darbą, paspauskite ON / OFF jungiklį (9), kad jį išjungtumėte, ir ištraukite kištuką iš lizdo. 
• Vėl pritvirtinkite mini dulkių siurblį (8) prie šluotos korpuso ir paspauskite mini dulkių siurblio rankeną, o

spragtelėjimas nurodys, kad jis buvo teisingai įstatytas [D1 pav.]. 
• Maitinimo laidą (4) apvyniokite ant dviejų kabliukų (2A ir 2B) [C1 pav.].  Su gnybtu esančiu ant kištuko jį

galima pritvirtinti prie laido.
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LTVALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 DĖMESIO! Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, 
visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.

 DĖMESIO! Nuolat tikrinkite, ar filtrai ir siurbimo anga nėra 
užsikimšę.

 DĖMESIO! NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių ar 
abrazyvinių valiklių, kad nesugadintumėte paviršių.

PRIETAISO VALYMAS
• Jei reikia, išvalykite prietaisą drėgna šluoste.
KOMBINUOTO ŠEPEČIO VALYMAS (7)
• Varikliui veikiant, nuvalykite šepečio apatinę dalį ranka, kad pašalintumėte dulkių ir pūkų likučius, 

kurie įsiurbiami tiesiogiai.
DULKIŲ SURINKIMO SISTEMOS VALYMAS (8)

 DĖMESIO! Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite dulkių 
talpyklą ir išvalykite filtrus, kad nesugadintumėte prietaiso.

Išvalykite dulkių surinkimo sistemą pagal šias instrukcijas ir atkreipkite dėmesį į iliustracijų vadovo 
paveikslus.
• Nuimkite mini siurblį (8) nuo šepečio korpuso, paspausdami atkabinimo mygtukus (5) [D1 pav.].
• Paspauskite atkabinimo mygtuką (8A) [E1 pav.] ir nuimkite dulkių talpyklą (8B+8C+8D) [E2 pav.].
• Ištraukite filtravimo sistemą 8C ir 8D [E3 pav.] ir ištuštinkite dulkių talpyklą (8B). 
• Atskirkite filtrų apsaugos tinklą (8C) nuo ciklinio filtro (8D) ir išvalykite juos, atsargiai sukratydami ir 

iššluostydami dulkes. Tuo tikslu naudokite minkštą šepetėlį, kad būtų išvengta žalos.
• Nuimkite variklio filtrą (8E) ir jį išvalykite. 
• Jei reikia, praplaukite dulkių surinkimo sistemos dalis po tekančiu vandeniu. Prieš jas surinkdami, 

įsitikinkite, kad jos visiškai sausos.

 DĖMESIO! Leiskite filtrams po plovimo visiškai išdžiūti 
mažiausiai 24 valandas, prieš vėl juos surinkdami.

 DĖMESIO! Prieš vėl naudodami prietaisą įsitikinkite, kad 
visos išvalytos dalys yra visiškai sausos.

 PASTABA. 
• Pakeiskite filtrą, jei jis yra pažeistas arba neįmanoma kruopščiai išvalyti.
• Pakeiskite filtrą bent kartą per metus.
• Jei filtras nebus reguliariai valomas ar keičiamas, gamintojo garantija negalios.
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Vėl sumontuokite filtravimo sistemą (8C + 8D) į dulkių skyrių (8B) ir pritvirtinkite jį ant mini dulkių siurblio 
(8), stengdamiesi įdėti jį į atitinkamas apatines vietas ir leiskite suveikti atkabinimo mygtukui (8A).

GAMINIO SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
Jei prietaisas nenaudojamas, atjunkite maitinimo šaltinį ir laikykite prietaisą sausoje ir nuo dulkių 
apsaugotoje vietoje.

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Atsiradus vienai iš minėtų problemų, siūlomas sprendimo būdas:

Problema Sprendimas

Prietaisas neveikia. • Patikrinkite, ar kištukas prijungtas prie maitinimo šaltinio. 
Įsitikinkite, kad paspaudėte ON / OFF jungiklį (9).

Naudojimo metu prietaisas 
išsijungia ir nebeįsijungia.

• Dulkių siurblyje yra variklio apsaugos termostatas, kuris 
įsijungia, išjungus prietaisą perkaitimo atveju! (kurį sukelia 
užblokuoti įleidimo ortakiai arba užsikimšusi dulkių sistema). 
Įvykus intervencijai, išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo 
/ išjungimo jungiklį (9) ir palikite kelias valandas visiškai 
atvėsti. Prieš vėl paleisdami prietaisą pašalinkite dulkes ar 
objektus, kurie trukdo ortakiams.

Dulkių siurblys nesiurbia kokybiškai.

• Dulkių surinkimo sistema yra pilna: ištuštinti dulkių surinkimo 
skyrių (8B).

• Filtras yra užsikimšęs: išvalykite arba pakeiskite filtrą (8D).
• Filtras netinkamai pritvirtintas: įsitikinkite, kad filtras (8D) būtų 

tinkamai sumontuotas.

ŠALINIMAS
Gaminio pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Šalinti laikantis aplinkosaugos 
reikalavimų.
Remiantis Direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA), perbraukto 
šiukšlių konteinerio ženklas ant prietaiso ar jo pakuotės nurodo, kad prietaisas gyvavimo ciklo 
pabaigoje turi būti surenkamas atskirai nuo kitų atliekų.
Todėl vartotojas turi pristatyti prietaisą jo gyvavimo ciklo pabaigoje į atitinkamus centrus, kur 
surenkamos elektros ir elektronikos įrangos atliekos. Kaip alternatyvą galite pasirinkti pristatyti 
prietaisą, kurį norite išmesti, pardavėjui, pirkdami naują analogišką prietaisą. Elektronikos 

gaminių pardavėjams, kurių prekybos plotas yra ne mažesnis kaip 400 m2, taip pat galima nemokamai 
pristatyti, be įsipareigojimo pirkti elektronikos gaminius, kuriuos reikia šalinti ir kurių matmenys yra 
mažesni nei 25 cm. Dėl tinkamo atliekų surinkimo ir perdavimo tolesniam atliekų perdirbimui, apdorojimui 
ir ekologiškam utilizavimui prisidedama, kad būtų išvengta galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai ir skatinamas pakartotinis naudojimas ir (arba) medžiagų, sudarančių prietaisą, perdirbimas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt
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