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Informacija apie produktą

Suvartojamo elektros energijos kiekio matavimai atlik ,  laikan s Europos Sąjungos direktyvos

665/2013 ir prie siurblio prijungus kilimų/kietos dangos (4) galvutę.

Techniniai duomenys
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Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame kri, kad liksite patenkin  produkto kokybe ir pa kimumu, nes
ek kurdami dizainą, ek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.

Šios instrukcijos a nka Europos standartą EN 82079.

DĖMESIO! Saugaus naudojimo taisyklės.
Prieš  pradėdami  naudo s  prietaisu,  perskaitykite  saugumo  taisykles  bei  perspėjimus  ir  visuomet  jų  laikykitės.
Išsaugokite šį iliustruotą gidą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Jeigu perleidžiate prietaisą kitam asmeniui,
pridėkite ir šias instrukcijas.
Jei gerai nesupratote tam krų šio vadovo vietų arba jei iškilo abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės pagalbos
į gamintojo atstovą ar prekybos agentą.

Saugumo taisyklės
 Išpakavę  prietaisą,  palyginkite  jį  su  siurbliu,  pavaizduotu  iliustracijose.  Pa krinkite,  ar  įtaisas  nepatyrė  žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei kyla abejonių, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

 Neleiskite vaikams žais  su įpakavimu. Laikykite plas kinę pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie neuždustų,

žaisdami su ja.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsi kinkite, kad prietaiso e ketėje (13) nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose ekiamos elektros srovės įtampa. E ketę (13) rasite po prietaiso apa niu dangteliu.

 Prietaisas veiks automa škai su 50 ar 60 Hz srove.

 Šis  prietaisas  naudo nas  k  pagal  paskir ,  tai  yra  kaip  dulkių  siurblys,  skirtas  naudo  namuose.  Bet  koks  kitoks  jo

pritaikymas yra ne nkamas ir potencialiai pavojingas.

 Žmonės,  kurių  pro niai,  ju miniai  ir  fiziniai  gebėjimai  sutrikę,  vaikai  (ne  jaunesni  nei  8  metų)  bei  asmenys,  galintys

nukentė  dėl savo neprityrimo ir/ar žinių stokos, siurbliu naudo s gali  k prieš tai apmoky  saugiai dirb  prietaisu ar

prižiūrimi už juos atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų gerai supras  grėsmes, kylančias naudojan s prietaisu.

Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Neleiskite prietaiso valy  ar taisy  suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams.

  Prietaisu NESIURBKITE:

- Karštų pelenų, nuorūkų ir pan.;

- Skysčių, pvz. skysto kilimų valiklio;

- Smailų, aštrių ir labai kietų daiktų, pvz. vinių ar didelių s klo šukių;

- Smulkių miltelių, pvz. cemento miltelių;

- Dažiklio miltelių, skirtų lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams ir kt.

  NESIURBKITE, į siurblį neįdėję dulkių surinkimo maišelio, dulkių talpyklos ar filtro.

  NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

  NIEKADA, norėdami ištrauk  kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar pa es siurblio.

  NELEISKITE, kad prietaiso veikimui darytų įtaką drėgmė ar oro sąlygos (lietus, esioginiai saulės spinduliai).

 Visuomet išjunkite prietaisą iš rozetės baigę juo naudo s, taip pat kai prietaisą valote ar taisote.

 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisy  patys. Jeigu taisymas bū nas, kreipkitės į

autorizuotą techninės priežiūros centrą.

 Jei apgadintas prietaiso laidas, pakeiskite jį nauju techninės priežiūros centre – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai ir

gyvybei.

  Niekada netraukite ir nekelkite siurblio, laikydami jį už laido.

  Niekada nemerkite siurblio į vandenį ar į kitus skysčius.

  Niekada  nenukreipkite  siurbimo  vamzdelio,  lanksčios  žarnelės  ar  bet  kurio  kito  prietaiso  priedo  į  akis  ar  ausis.

Nelaikykite šių detalių greta burnos, kai jos prijungtos prie veikiančio siurblio.

 Visuomet naudokite prietaisą kartu su apsauginiu variklio filtru, kad nepadarytumėte žalos varikliui ir nepakenktumėte

siurblio veikimui.

 Visuomet iki galo išvyniokite siurblio laidą, kad prietaisas neperkaistų.

Naudojami simboliai

ON/OFF mygtukas Automa nis laido suvyniojimas
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Draudžiama Kietos grindys

Kilimai ir pa esalai DĖMESIO!

Dulkių surinkimo sistemos atleidimo mygtukas

Sudedamosios dalys ir priedai [A pav.]  
Palyginkite savo siurblį su naudotojo vadovo pradžioje esančia siurblio schema [A pav.]. Žemiau pateikiama numeracija a nka [A]

paveikslėlio dalių numeraciją.

1. Rankena

2. Rankinis oro srovės valdiklis

3. Siurbimo vamzdelis

3A. Sustumiamo vamzdžio reguliavimo mygtukas

3B. Sustumiamas vamzdis

4. Kilimų / kieto paviršiaus siurbimo antgalis

4A. Kilimų / kieto paviršiaus siurbimo perjungimo mygtukas

5. Lanks  siurbimo žarnelė

6. Siurbimo žarnelės užraktas

7. Elektroninis galingumo valdiklis

8. ON/OFF mygtukas

9. Dulkių surinkimo sistemos atleidimo mygtukas

10. Transportavimo rankena

11. Žarnelės tvir nimo įvadas

12. Ver kalaus stovėjimo gnybtas

13. Techniniai duomenys

14. Mai nimo laidas

15. Automa nio laido suvyniojimo mygtukas

16. Dulkių surinkimo sistema

16A. Viršu nis dangtelis

16B. Viršu nio dangtelio užrakto mygtukas

16C. Saugumo blokatorius

16D. HEPA variklio filtras

16E. Dulkių talpykla

17. Horizontalaus stovėjimo gnybtas

18. Išpučiamo oro filtras 

19. Išpučiamo oro grotelės

20. Išpučiamo oro grotelių fiksatorius

21. Priedai

21A. Galvutė plyšeliams ir tarpeliams

21B. Galvutė apmušalų siurbimui

21C. Galvutė dulkėms

21D. Galvutė parketo siurbimui

21E. Mini turbo šepetys gyvūnų plaukams

Surinkimas
 Prijunkite lanksčią siurbimo žarnelę (5) prie siurblio korpuse esančio žarnelės tvir nimo įvado (11). Sukite pagrindą tol, kol

pasigirs žarnelės užrakto mechanizmo (6) spragtelėjimas. Tai reiškia, kad žarnelė visiškai užsifiksavo [B1 pav.].

 Tada prijunkite siurbimo žarnelės rankeną (1) prie siurbimo vamzdelio (3). 

 Reikiamą sustumiamo vamzdelio ilgį nustatysite, rodyklės kryp mi spustelėdami nustatymo mygtuką (3A) ir pastumdami

žemyn arba ištraukdami sustumiamą vamzdelį (3B) [C1 pav.].
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 Galiausiai prijunkite kilimų / kieto paviršiaus siurbimo antgalį (4) arba pagal siurbiamą paviršių pasirinkite reikiamą priedą

(21) ir pritvir nkite jį prie siurbimo vamzdelio (3).

Priedai
Kilimų / kieto paviršiaus siurbimo antgalis (4)

Pasirinkite nkamą siurbimo paviršių, naudodamiesi tam skirtu perjungimo mygtuku (4A) [D1 pav.]:

 Perjungimo mygtuko (4A) pozicija su simboliu : kietų paviršių siurbimui.

 Perjungimo mygtuko (4A) pozicija su simboliu : kilimų ir pa esalų siurbimui.

Jūsų prietaisas taip pat turi šiuos priedus:

 Galvutė plyšeliams ir tarpeliams (21A): kampų ir nedidelių plyšelių (pvz. radiatorių, karnizų, žaliuzių) siurbimui.

 Galvutė apmušalų siurbimui (21B): sofų, fotelių, kėdžių apmušalų ir užuolaidų siurbimui.

 Galvutė dulkėms (21C): mažų daiktų, garso ir vaizdo įrangos, kompiuterių ir baldų valymui.

 Galvutė parketo siurbimui (21D): speciali galvutė, skirta parketo siurbimui.

 Mini turbo šepetys gyvūnų plaukams (21E): priedas, skirtas lengvam gyvūnų plaukų pašalinimui nuo įvairių paviršių. Tinka

sofoms, apmušalaams, keramikai, marmurui, kilimams ir pa esalams be kutų.

Atkreipkite dėmesį: 

 NENAUDOKITE mini turbo šepečio gyvūnams šukuo .

 NENAUDOKITE mini turbo šepečio kilimams su kutais, kailiams ir ilgo plauko (daugiau nei 15 mm) kilimams valy . Sukan s

prietaiso galvutės velenėliui, nepalikite galvutės padėtos esiai ant kilimo.

 DĖMESIO! Judančios detalės. Galite susižeis .

Atkreipkite dėmesį: prietaiso priedai gali bū  jungiami prie siurbimo vamzdžio (3) arba esiai prie rankenos (1).

Naudojimas
- Iki pat raudonos žymos išvyniokite mai nimo laidą (14) ir įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Taip pat prieš raudoną žymą

ant laido rasite ir geltoną indikatorių. 

Išvynioję laidą iki raudonos žymos, daugiau jo NEBETRAUKITE. 

Jei naudojate siurblį, iki galo neišvynioję laido, prietaisas gali perkais .

Pirmus keletą kartų naudojant naują prietaisą, galite pajus  neįprastą kvapą. Tai visiškai normalu ir nekenksminga. Vėliau

naudojant prietaisą, šis kvapas turėtų išnyk . Gerai vėdinkite patalpas, kuriose naudojate siurblį.

- Vieną kartą spustelėkite mygtuką ON/OFF  (8), kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą.

- Naudodami elektroninį galingumo valdiklį (7), galite reguliuo  prietaiso siurbimo galią:

o Mažiausias galingumas: skirtas užuolaidoms, ploniems ir trapiems audiniams.

o Vidu nis galingumas: įprastam valymui bei sofų, fotelių, kėdžių apmušalų, kilimų ir pa esalų siurbimui.

o Didžiausias galingumas: lygiam grindų paviršiui.

- Siurbimo galingumą taip pat galite reguliuo  rankiniu oro srovės valdikliu (2), esančiu ant rankenos (1) [E1 pav.].

o Uždarytas: siurbimo galingumas padidinamas.

o Atvertas: siurbimo galingumas sumažinamas.

- Baigę naudo s prietaisu, išjunkite siurblį, kartą spustelėdami ON/OFF  (8) mygtuką, ir ištraukite kištuką (14) iš rozetės.

- Spustelėkite automa nio laido suvyniojimo mygtuką (15), kad susuktumėte laidą [F1 pav.]. Suvyniojimo metu prilaikykite

kištuką, kad nesusižeistumėte.

 DĖMESIO! Siurblys turi variklį saugan  termostatą, kuris suveikia, prietaisui perkaitus. Perkai mas gali įvyk  dėl prietaiso angų

ar  filtrų  užsikišimo  bei  panašių  priežasčių.  Suveikus  apsauginiam  mechanizmui,  paspauskite  ON/OFF  (8)  mygtuką,  kad

išjungtumėte prietaisą. Palikite jį  keletą valandų atvės . Prieš vėl įjungdami prietaisą,  pa krinkite,  ar dulkės neužkimšo filtrų ir

prietaiso angų. 

Priežiūra

Dėmesio,  svarbu!  Prieš  a darydami  prietaisą,  jį  išjunkite  ir  ištraukite  kištuką  iš  rozetės.  Prieš  vėl  naudodami  prietaisą,

įsi kinkite, kad šlapiai valytos dalys visiškai išdžiūvo.
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Prietaiso išorės valymas

Jei reikia, valykite prietaiso paviršių drėgna šluoste. 

Dėmesio, svarbu!   Nenaudokite rpiklių ir ėdžių koncentruotų valiklių. Jei nesilaikysite šio perspėjimo, galite apgadin

prietaiso paviršių.

Kilimų / kieto paviršiaus siurbimo antgalio (4) valymas

Įjungę prietaisą, ranka pašalinkite dulkių ir pūkų sankaupas šepetyje. Prietaisas tuoj pat jas įsiurbs.

Dulkių surinkimo sistemos (16) valymas

 Dėmesio: ištuš nkite dulkių talpyklą (16E) ir išvalykite HEPA variklio filtrą (16D), kaskart baigę naudo  prietaisą.

 Valykite  dulkių  surinkimo  sistemą,  laikydamiesi  žemiau  esančių  rekomendacijų  ir  vadovaudamiesi  naudotojo  vadove

esančiomis iliustracijomis.

 Paspauskite lanksčios siurbimo žarnelės užrakto mygtukus (6), kad atskirtumėte žarnelę (5) nuo prietaiso.

Dulkių talpyklos (16E) valymas

 Paspauskite dulkių surinkimo sistemos atvėrimo mygtuką   (9),  kad atskirtumėte dulkių surinkimo sistemą (16) nuo

prietaiso [G1 pav.].

 Spustelėkite viršu nio dangtelio atvėrimo mygtuką (16B), kad atvertumėte dangtelį (16A) [G2 pav.].

 Ištuš nkite talpyklą.

 Atgal  prijunkite viršu nį dangtelį  (16A).  Įsi kinkite, kad dulkių talpyklos (16E) užrakto mechanizmai ir  mygtukas (16B)

visiškai užsifiksavo. 

 Prijunkite dulkių  surinkimo sistemą (16),  įstatydami  ją  į  prietaiso  korpusą.  Įsi kinkite,  kad spragtelėdamas užsifiksavo

užrakto mechanizmas.

HEPA filtro (16D) valymas ar kei mas

 Paspauskite dulkių surinkimo sistemos atvėrimo mygtuką   (9),  kad atskirtumėte dulkių surinkimo sistemą (16) nuo

prietaiso [G1 pav.].

 Išimkite HEPA variklio filtrą (16D) iš dulkių surinkimo sistemos (16) [G3 pav.].

 Jeigu HEPA filtre (16D) yra daug jį užkemšančių dulkių, pašalinkite jas, stengdamiesi nepažeis  filtro.

 Jeigu filtras yra toks nešvarus, kad nepavyksta jo išvaly , pakeiskite filtrą nauju.

 Prijunkite HEPA filtrą (16D) atgal prie dulkių surinkimo sistemos (16), paspausdami jo karkasą taip, kad viršu nė dalis

uždarytų saugumo mechanizmą (16C).

 Įstatykite  dulkių  surinkimo  sistemą  (16)  atgal  į  vietą  prietaiso  korpuse,  įsi kindami,  kad  spragtelėdamas  užsifiksavo

užraktas.

Išpučiamo oro filtro (18) valymas ar kei mas

 Paspauskite išmetamo oro filtro grotelių atrakinimo mygtuką (20) ir išimkite išmetamo oro filtro groteles (19).

 Išimkite išpučiamo oro filtrą (18) [G4 pav.].

 Jeigu filtre (18) yra daug jį užkemšančių dulkių, pašalinkite jas, stengdamiesi nepažeis  filtro.

 Jeigu filtras yra toks nešvarus, kad nepavyksta jo išvaly , pakeiskite filtrą nauju.

 Įstatykite išpučiamo oro filtrą (18) atgal į vietą [G4 pav.].

 Atgal įstatykite išmetamo oro groteles (19) ir įsi kinkite, kad jų užrakto mygtukas (20) gerai užsifiksavo.

Dėmesio! Nenaudokite vandens ir kitų skysčių filtrams plau .

Laikymas ir priežiūra  

Prieš padėdami prietaisą saugo , galite atskir  lanksčią siurbimo žarnelę (5) nuo prietaiso.  Norėdami atskir  lanksčią siurbimo

žarnelę (5), paspauskite žarnelės užrakto mygtukus (6).

Kai  dulkių  siurblys  yra  stovėjimo  padėtyje,  kombinuoto  veikimo  galvutė  (4)  ir  siurbimo  vamzdelis  (3)  gali  bū  laikomi  tam

pritaikytuose laikikliuose (12 arba 17). Žr. stovėjimo simboliu pažymėtus paveikslėlius iliustracijose [F2, F3 pav.].
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Trikdžių šalinimas

Problema Sprendimas

Prietaisas neįsijungia.  Įsi kinkite, kad prietaiso kištukas (14) įjungtas į rozetę.

 Įsi kinkite, kad paspaustas ON/OFF mygtukas  (8) [F1 pav.].

Prietaisą  naudojant,  jis  išsijungia  ir

daugiau nebeįsijungia.

 Prietaisas  turi  apsauginę sistemą,  kuri,  prietaisui  perkaitus,  jį

išjungia. Prietaisas perkaista tada, kai jame yra oro cirkuliacijai

trukdančių daiktų arba užsikemša dulkių surinkimo sistema.

 Jei įsijungė saugiklis, išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF

mygtuką  (8),  ištraukite  kištuką  (14)  iš  rozetės  ir  leiskite

prietaisui keletą valandų atvės .

 Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite susikaupusias dulkes ar

normaliam veikimui trukdančius daiktus.

Siurblys prastai siurbia.  Valdikliu  pasirinktas  minimalus  siurbimo  galingumas.

Padidinkite galingumą.

 Prisipildė dulkių talpykla (16E). Išvalykite talpyklą.

 Užsikimšo filtrai: išvalykite filtrus arba pakeiskite juos naujais.

Blogai  užsidaro  dulkių  surinkimo

sistema.

 Saugos  mechanizmai  (16C)  neleis  įstaty  dulkių  surinkimo

sistemos (16), jei neįstatytas HEPA variklio filtras (16D).

 Įsi kinkite, kad nkamai įstatytas HEPA variklio filtras (16D).

Pirmus  keletą  kartų  naudojant  siurblį,

juntamas specifinis kvapas.

Šis  kvapas  visiškai  nekenksmingas  ir,  vėliau  naudojant  siurblį,  turėtų

išnyk . Gerai išvėdinkite kambarį.

Didelė  trin s  tarp  prietaiso  galvutės ir

valomo paviršiaus.

Sumažinkite  prietaiso  galingumą,  naudodamiesi  elektroniniu  (7)  arba

rankiniu (2) oro srovės galingumo valdikliu.

Prietaiso išme mas  

 Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Jas išmeskite pagal galiojančius aplinkos apsaugos standartus.

 Ant prietaiso ar jo pakuotės esan s perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad, laikan s Europos Sąjungos 2012/19/EU

direktyvos, prietaisas turėtų bū  išmetamas atskirai nuo bui nių atliekų.

Vartotojas privalo nuneš  a tarnavusį prietaisą į ar miausią elektroninių ir elektrinių prietaisų perdirbimo centrą.

Rūšiuodami atliekas ir nkamai jas išmesdami, tausojate aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą. Tokiu būdu už krinate pakarto nį

prietaisą sudarančių medžiagų panaudojimą.

Techninė priežiūra ir garan ja
Prietaisui suteikiama 2 metų garan ja, pradedama skaičiuo  nuo įsigijimo datos. Išsaugokite pirkimo arba pristatymo datą įrodan  

dokumentą (čekį ar sąskaitą-faktūrą). 

Defektui atsiradus dar prieš prietaiso pristatymą, IMETEC priklausomai nuo situacijos savo nuožiūra nemokamai pataisys arba pakeis

prietaisą. Pirkėjas, pastebėjęs defektą, turėtų apie jį praneš  IMETEC įgaliotam pirkėjų aptarnavimo centrui per du mėnesius.

Garan ja negalioja šiais atvejais:

A. Gedimui įvykus transportavimo metu arba netyčia numetus prietaisą;

B. Ne nkamai prietaisą įrengiant, jungiant jį į ne nkamą elektros lizdą;

C. Jeigu prietaisą taiso ir keičia ki  nei gamintojo įgalio  asmenys;

D. Ne nkamai, pernelyg retai valant bei prižiūrint prietaisą;

E. Jeigu prietaisas ir/ar jo dalys nusidėvi jį įprastai naudojant;

F. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių, naudojant prietaisą nea džiai ir nerūpes ngai;

G. Siurbiant  daiktus, kurie gali  pakenk  prietaiso mechanizmams (pvz.  pelenus, skysčius,  smulkius miltelius,  spausdinimo

dažus ir pan.);

H. Nevalant prietaiso dulkių talpyklos ir filtro (jeigu tokie yra);

I. Nekeičiant dulkių maišelio ir filtrų (modeliams su dulkių surinkimo maišelių sistema);
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J. Užsikimšus įsiurbimo galvutei;

K. Ne nkamai ir ne pagal taisykles įkraunant bateriją (jeigu yra);

L. Naudojant prietaisą be filtrų ir/ar dulkių maišelio;

M. Naudojant prietaisą, ne iki galo išvyniojus laidą (jeigu prietaisas turi automa nio laido suvyniojimo mechanizmą);

N. Jeigu prietaiso laidas yra apgadinamas, laikomas susivyniojęs ar sulankstytas.

Šis sąrašas yra k orientacinio pobūdžio. Garan ja negalioja visais atvejais, kai gedimas įvyksta dėl su gaminimo defektais nesusijusių

priežasčių.  Garan ja  taip  pat  negalioja,  jeigu  prietaisas  pritaikomas  profesionaliam  naudojimui  arba  yra  naudojamas  ne  pagal

taisykles.

IMETEC  neatsako  už  esiogiai  arba  ne esiogiai  žmonėms,  turtui  ir  augin niams  padarytą  žalą,  jeigu  ji  padaroma  nesilaikant

naudotojo vadove esančių instrukcijų. Šios garan jos sąlygos nepažeidžia pirkėjo teisių.

Pagalba naudotojui

Leiskite prietaisą taisy  k IMETEC įgaliotam pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros centrui. Jeigu norite, kad prietaisas būtų

nemokamai taisomas garan nio laikotarpio  metu,  nuneškite prietaisą į  įgaliotą  klientų aptarnavimo centrą  kartu su pirkimo ar

pristatymo datą įrodančiu dokumentu.
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Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


