
Naudojimo instrukcija

įkraunama elektrinė šluota su rankiniu mini dulkių siurbliu 

TIPAS M3101

IMETEC DUETTA CORDLESS
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DULKIŲ SIURBLIO  
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerbiamasis pirkėjau, „IMETEC“ dėkoja Jums įsigijus šį gaminį. Esame tikri, kad įvertinsite 
šio prietaiso kokybę ir patikimumą. Kuriant ir gaminant šį prietaisą, pirmiausia buvo siekiama 
patenkinti vartotojo poreikius. Šis vadovas suredaguotas remiantis Europos standartu EN 
62079.

 DĖMESIO! 
 Saugaus naudojimo instrukcijos ir perspėjimai

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimosi 
instrukcijas, ypač saugos instrukcijas, ir laikykitės jų. Saugokite 
šias instrukcijas kartu su iliustraciniu vadovu visu prietaiso veikimo 
laikotarpiu, kad bet kuomet galėtumėte perskaityti. Perduodami 
prietaisą tretiesiems asmenims, taip pat perduokite visus su juo 
susijusius dokumentus.

 PASTABA: Jei skaitydami šį instrukcijų vadovą, kai kurių jos dalių nesuprastumėte 
ar suabejotumėte, prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, kreipkitės į įmonę 
paskutiniame puslapyje nurodytu adresu.

RODYKLĖ
SAUGUMO PERSPĖJIMAI 1 PSL.
BATERIJŲ SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 3 PSL.
SIMBOLIŲ LEGENDA 3 PSL.
PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS 4 PSL.
MONTAVIMAS 4 PSL.
PRIEDAI 4 PSL.
PARUOŠIMAS 4 PSL.
NAUDOJIMAS 5 PSL.
PRIEŽIŪRA 5 PSL.
LAIKYMAS IR PRODUKTO PRIEŽIŪRA 7 PSL.
PROBLEMOS IR SPRENDIMAI 7 PSL.
ATLIEKŲ ŠALINIMAS 7 PSL.
APTARNAVIMAS IR GARANTIJA 8 PSL.
ILIUSTRACINIS VADOVAS I-II-III
TECHNINIAI DUOMENYS III

SAUGUMO PERSPĖJIMAI

• Išėmę prietaisą iš pakuotės, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas 
pervežant, palygindami su brėžiniu. Kilus bet kokioms abejonėms, 
nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą pagalbos centrą.

iii

TECHNINIAI DUOMENYS

bateriJų įkroViklis:
modelis: Yl90121a-e240020

įVadas: 100-240 V aC 50/40 HZ  0,5 a
išVadas: 24 V            0,2 a 

tiPas m03101
bateriJos: 18 V             ni-mH
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•  Niekada NETRAUKITE ir nekelkite prietaiso už laido.
•  Niekada negramzdinkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
•  Niekada NEKREIPKITE įsiurbimo žarnos, vamzdžio ar bet kurio kito 

papildomo įtaiso akių ar ausų link ir nekiškite jų į burną, jei jie sujungti 
su veikiančiu dulkių siurbliu.

• Visuomet naudokite apsauginį filtrą varikliui, kad išvengtumėte variklio 
ir dulkių siurblio gedimo.

DĖMESIO! Besisukančios dalys judėjimo metu. 
Užgriebimo pavojus.

BATERIJŲ SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Norėdami gauti informaciją apie baterijų remontą ar keitimą, susisiekite su Klientų 
aptarnavimo tarnyba.
•  NEįKRAUKITE įkraunamų baterijų naudodami įtaisus, skirtingus nuo nurodytųjų, 

ar įtaisus, kurių charakteristikos skiriasi nuo instrukcijoje nurodytųjų.
•  NIEKADA nepalikite baterijų per dideliame karštyje, pavyzdžiui, sukeltame saulės 

spindulių, ugnies ar panašių šaltinių: didelis pavojus, kad ištekės rūgštis! Nesilaikant 
šių nurodymų, baterijos gali būti pažeistos ir netgi sprogti.

•  NEIŠMONTUOKITE, nemeskite baterijų į ugnį ir nedarykite jų trumpo jungimo.
Visada laikykite baterijas atokiau nuo vaikų. Nurijus, baterijos gali sukelti mirtinus 
pavojus. Taigi, laikykite baterijas mažiems vaikams neprieinamoje vietoje. Jei 
nurijote bateriją, nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba į vietinį apsinuodijimo 
centrą.
Baterijose esantis skystis yra korozinis. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis 
ar ant drabužių.

• Prieš išmesdami, išimkite baterijas iš prietaiso.
• Prietaisas turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo, kai iš jo išimamos baterijos.
• Išmeskite baterijas tam skirtame surinkimo centre.

SIMBOLIŲ LEGENDA

dėmesio Jungiklis įJunG/išJunG

 
draudžiama

• Pakuotėje esantis gaminys nėra žaislas vaikams! Plastmasinį maišelį 
laikykite atokioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje; pavojus uždusti!

• Prieš sujungdami prietaisą, patikrinkite, kad techniniai duomenys (8F) 
atitiktų maitinimo tinklo charakteristikas. Techniniai identifikavimo 
duomenys (8F) yra ant prietaiso ir maitinimo bloko / įkrovimo įtaiso 
(jeigu jis yra).

• Šis prietaisas turi būti naudojamas tik tais tikslais, kuriems jis 
suprojektuotas, arba kaip dulkių siurblys buitiniam naudojimui. Bet koks 
kitas naudojimas laikomas netinkamu ir todėl pavojingu.

• Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais 
fiziniais, sensoriniais ir protiniais gebėjimais, žmonės, neturintys 
patirties ar žinių, su sąlyga, kad jie buvo išmokyti naudoti prietaisą 
prižiūrimi bei suprato ir suvokė visas rizikas, susijusias su naudojimu. 
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Naudotojo atliekamą valymą ir 
techninę priežiūrą neturi atlikti suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai.

•  NENAUDOKITE dulkių siurblio įsiurbti:
• pelenus, nuorūkas ir pan.;
• skysčius, pavyzdžiui, plaunamąsias priemones kilimams;
• aštrius ar kietus daiktus, pavyzdžiui, vinis, stambias stiklo šukes;
• smulkias dulkes, pavyzdžiui, cementą;
• dulkes iš tonerių (lazeriniams spausdintuvams, kopijavimo aparatams 
ir kt.).

•  NIEKADA nenaudokite dulkių siurblio be įstatyto dulkių rinkimo 
maišo, konteinerio ar filtro.

•  NENAUDOKITE prietaiso šlapiomis rankomis ar kojomis, ar basomis.
•  NETRAUKITE už maitinimo laido arba prietaiso, norėdami ištraukti 

kištuką iš elektros srovės lizdo.
•  NEPALIKITE prietaiso drėgnoje vietoje ar lauko sąlygomis (esant 

lietui ar saulei).
• Prieš valydami prietaisą ar atlikdami kitas priežiūros procedūras bei 

palikdami jį nenaudojamą ilgesniam laikui, visuomet ištraukite prietaiso 
kištuką iš elektros srovės lizdo.

• Prietaisui sugedus ar netinkamai veikiant, išjunkite jį ir nelieskite. Dėl 
taisymo kreipkitės tik į įgaliotą servisą.

• Jeigu pažeistas maitinimo laidas, jis turi būti keičiamas tik įgaliotame 
servise, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
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• įdėkite maitinimo bloką (4) į įkrovimo lizdą (8e) [C1 pav.].
• sujunkite maitinimo bloką (4) su lizdu.
• mygtukas įJunG/išJunG – įkrovimo lemputė (9) mirksi įkraunant; prietaisą visiškai 

įkrovus, mygtukas įJunG/išJunG – įkrovimo rodiklis (9) dega nuolat.
• Prietaisą visiškai įkrovus, baterijos valdymo grandinė automatiškai išjungiama 

apsaugai nuo galimo pažeidimo.
• maitinimo blokas įkraunant gali perkaisti.
• Po kiekvieno naudojimo įkraukite prietaisą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą.
• ilgais nenaudojimo laikotarpiais išjunkite maitinimo bloką (4), kad be reikalo nevartotų 

energijos.

NAUDOJIMAS
ELEKTRINĖS ŠLUOTOS NAUDOJIMAS
• išjunkite maitinimo bloką (4) iš įkrovimo lizdo (8e) [C1 pav.].
• norėdami įjungti ar išjungti dulkių siurblį, paspauskite vieną kartą jungiklį įJunG/

išJunG  ant rankenos (2).
• Prietaisas ir turbo šepetys (7) įsijungs.

 PASTABA:
1. Pirmų naudojimų metu iš dulkių siurblio išskiriamas kvapas Šis kvapas 

yra nepavojingas ir išnyksta po trumpo laiko. įsitikinkite, kad patalpa gerai 
vėdinama.

2. Laikui bėgant, permatomos dalys gali tapti matinėmis.

• baigę darbą paspauskite jungiklį įJunG/išJunG  ant rankenos (2) norėdami jį 
išjungti.

RANKINIO MINI DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS
• ištraukite maitinimo bloką (4) iš įkrovimo lizdo (8e) [C1 pav.].
• ištraukite mini dulkių siurblį (8) iš šluotos korpuso, paspaudę atkabinimo mygtukus (5) 

[d1 pav.].
• įdėkite papildomą įtaisą (10), tinkantį paviršiui, kurį reikia išvalyti, ir sujunkite jį su mini 

dulkių siurbliu [d2 pav.].
• Paspauskite jungiklį įJunG/išJunG  ant mini dulkių siurblio (9) vieną kartą, norėdami 

įjungti dulkių siurblį ir pradėti valymą.
• baigę darbą, paspauskite jungiklį įJunG/išJunG  ant mini dulkių siurblio (9), 

norėdami jį išjungti.
• Vėl įdėkite mini dulkių siurblį (8) į šluotos korpusą ir spauskite mini dulkių siurblio 

rankeną, kol išgirsite spragtelėjimą, nurodantį, kad ji įdėta teisingai [d1 pav.].

PRIEŽIŪRA
DĖMESIO!   Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo prieš atidarydami 
dulkių rinkimo sistemą!
Prieš vėl naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad visos dalys po drėgno 
valymo visiškai išdžiūvo! 

PRIETAISO IR PAPILDOMŲ įTAISŲ APRAŠYMAS ( A pav.)
Peržiūrėkite iliustracinio vadovo paveikslą [a], kad patikrintumėte jums pristatyto prietaiso 
komplektą. Visus paveikslus galima rasti šio naudojimo vadovo viršelio puslapiuose.
1. rankena 
2. Jungiklis įJunG/išJunG rankenoje 
3. tvirtinimo varžtas
4. maitinimo blokas 
5. rankinio mini dulkių siurblio atkabinimo 

mygtukai
6. įsiurbimo mova
7. turbo šepetys

7a šepečio atkabinimo mygtukas 
7b sukamojo šepečio tvirtinimo varžtas 
7C sukamasis šepetys 

8. rankinis mini dulkių siurblys
8a dulkių skyriaus atkabinimo mygtukas 

8b dulkių rinkimo skyrius 
8C Filtro apsauginis tinklelis
8d Cikloninis filtras
8e lizdas pakrovimui
8F techniniai duomenys

9. mini dulkių siurblio ir įkroVimo 
rodiklio jungiklis įJunG/išJunG

10. Papildomų įtaisų komplektas
10a Papildomo įtaiso laikiklio atrama
10b antgalis valymui nuo dulkių
10C Plyšinis antgalis
10d antgalis minkštiesiems baldams 

MONTAVIMAS
• atveržkite rankenos (1) tvirtinimo varžtą (3) ir ją ištraukite.
• sujunkite rankeną (1) su prietaiso korpusu, atkreipdami dėmesį į tai, kad teisingai ją 

įdėtumėte [b1 pav.].
• įdėkite tvirtinimo varžtą (3) ir priveržkite jį pagal laikrodžio rodyklę [b2 pav.] naudodami 

atsuktuvą.
• sujunkite turbo šepetį (7) su įsiurbimo mova (6) [b3 pav.]. 
• uždėkite įvairius papildomus įtaisus (10b+10C+10d) ant papildomų įtaisų laikiklio 

atramos 10a [b4 pav.].
• Pritvirtinkite papildomų įtaisų laikiklio atramą (10a), šiek tiek spausdami šluotos 

korpuso užpakalinę dalį į specialius lizdus [b5 pav.].

PRIEDAI

Jūsų prietaisą sudaro šie papildomi įtaisai:
• TURBO ŠEPETYS (7): turbo šePetYs (7) tinka visiems paviršiams: keramikai, 

marmurui, parketui ir kilimams be kutų.
• PAPILDOMŲ įTAISŲ KOMPLEKTAS (10): 

• Papildomų įtaisų laikiklio atrama (10a): galima talpinti papildomus įtaisus ir 
pritvirtinti juos prie šluotos korpuso.

• antgalis valymui nuo dulkių (10b).
• antgalis plyšiams (10C): kampams ir plyšiams, pavyzdžiui, radiatorių, 

grindjuosčių, žaliuzių, valyti.
• antgalis minkštiesiems baldams (10d): sofų, krėslų, sėdynių ir užuolaidų valymui.

PARUOŠIMAS
BATERIJOS įKROVIMAS
• Prieš įkraudami įsitikinkite, kad prietaisas yra išsikrovęs.
• Prieš įkraudami įsitikinkite, kad prietaisas yra padėtyje išJunG.
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• įdėkite maitinimo bloką (4) į įkrovimo lizdą (8e) [C1 pav.].
• sujunkite maitinimo bloką (4) su lizdu.
• mygtukas įJunG/išJunG – įkrovimo lemputė (9) mirksi įkraunant; prietaisą visiškai 

įkrovus, mygtukas įJunG/išJunG – įkrovimo rodiklis (9) dega nuolat.
• Prietaisą visiškai įkrovus, baterijos valdymo grandinė automatiškai išjungiama 

apsaugai nuo galimo pažeidimo.
• maitinimo blokas įkraunant gali perkaisti.
• Po kiekvieno naudojimo įkraukite prietaisą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą.
• ilgais nenaudojimo laikotarpiais išjunkite maitinimo bloką (4), kad be reikalo nevartotų 

energijos.

NAUDOJIMAS
ELEKTRINĖS ŠLUOTOS NAUDOJIMAS
• išjunkite maitinimo bloką (4) iš įkrovimo lizdo (8e) [C1 pav.].
• norėdami įjungti ar išjungti dulkių siurblį, paspauskite vieną kartą jungiklį įJunG/

išJunG  ant rankenos (2).
• Prietaisas ir turbo šepetys (7) įsijungs.

 PASTABA:
1. Pirmų naudojimų metu iš dulkių siurblio išskiriamas kvapas Šis kvapas 

yra nepavojingas ir išnyksta po trumpo laiko. įsitikinkite, kad patalpa gerai 
vėdinama.

2. Laikui bėgant, permatomos dalys gali tapti matinėmis.

• baigę darbą paspauskite jungiklį įJunG/išJunG  ant rankenos (2) norėdami jį 
išjungti.

RANKINIO MINI DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS
• ištraukite maitinimo bloką (4) iš įkrovimo lizdo (8e) [C1 pav.].
• ištraukite mini dulkių siurblį (8) iš šluotos korpuso, paspaudę atkabinimo mygtukus (5) 

[d1 pav.].
• įdėkite papildomą įtaisą (10), tinkantį paviršiui, kurį reikia išvalyti, ir sujunkite jį su mini 

dulkių siurbliu [d2 pav.].
• Paspauskite jungiklį įJunG/išJunG  ant mini dulkių siurblio (9) vieną kartą, norėdami 

įjungti dulkių siurblį ir pradėti valymą.
• baigę darbą, paspauskite jungiklį įJunG/išJunG  ant mini dulkių siurblio (9), 

norėdami jį išjungti.
• Vėl įdėkite mini dulkių siurblį (8) į šluotos korpusą ir spauskite mini dulkių siurblio 

rankeną, kol išgirsite spragtelėjimą, nurodantį, kad ji įdėta teisingai [d1 pav.].

PRIEŽIŪRA
DĖMESIO!   Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo prieš atidarydami 
dulkių rinkimo sistemą!
Prieš vėl naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad visos dalys po drėgno 
valymo visiškai išdžiūvo! 

PRIETAISO IR PAPILDOMŲ įTAISŲ APRAŠYMAS ( A pav.)
Peržiūrėkite iliustracinio vadovo paveikslą [a], kad patikrintumėte jums pristatyto prietaiso 
komplektą. Visus paveikslus galima rasti šio naudojimo vadovo viršelio puslapiuose.
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2. Jungiklis įJunG/išJunG rankenoje 
3. tvirtinimo varžtas
4. maitinimo blokas 
5. rankinio mini dulkių siurblio atkabinimo 

mygtukai
6. įsiurbimo mova
7. turbo šepetys

7a šepečio atkabinimo mygtukas 
7b sukamojo šepečio tvirtinimo varžtas 
7C sukamasis šepetys 

8. rankinis mini dulkių siurblys
8a dulkių skyriaus atkabinimo mygtukas 

8b dulkių rinkimo skyrius 
8C Filtro apsauginis tinklelis
8d Cikloninis filtras
8e lizdas pakrovimui
8F techniniai duomenys

9. mini dulkių siurblio ir įkroVimo 
rodiklio jungiklis įJunG/išJunG

10. Papildomų įtaisų komplektas
10a Papildomo įtaiso laikiklio atrama
10b antgalis valymui nuo dulkių
10C Plyšinis antgalis
10d antgalis minkštiesiems baldams 

MONTAVIMAS
• atveržkite rankenos (1) tvirtinimo varžtą (3) ir ją ištraukite.
• sujunkite rankeną (1) su prietaiso korpusu, atkreipdami dėmesį į tai, kad teisingai ją 

įdėtumėte [b1 pav.].
• įdėkite tvirtinimo varžtą (3) ir priveržkite jį pagal laikrodžio rodyklę [b2 pav.] naudodami 

atsuktuvą.
• sujunkite turbo šepetį (7) su įsiurbimo mova (6) [b3 pav.]. 
• uždėkite įvairius papildomus įtaisus (10b+10C+10d) ant papildomų įtaisų laikiklio 

atramos 10a [b4 pav.].
• Pritvirtinkite papildomų įtaisų laikiklio atramą (10a), šiek tiek spausdami šluotos 

korpuso užpakalinę dalį į specialius lizdus [b5 pav.].

PRIEDAI

Jūsų prietaisą sudaro šie papildomi įtaisai:
• TURBO ŠEPETYS (7): turbo šePetYs (7) tinka visiems paviršiams: keramikai, 

marmurui, parketui ir kilimams be kutų.
• PAPILDOMŲ įTAISŲ KOMPLEKTAS (10): 

• Papildomų įtaisų laikiklio atrama (10a): galima talpinti papildomus įtaisus ir 
pritvirtinti juos prie šluotos korpuso.

• antgalis valymui nuo dulkių (10b).
• antgalis plyšiams (10C): kampams ir plyšiams, pavyzdžiui, radiatorių, 

grindjuosčių, žaliuzių, valyti.
• antgalis minkštiesiems baldams (10d): sofų, krėslų, sėdynių ir užuolaidų valymui.

PARUOŠIMAS
BATERIJOS įKROVIMAS
• Prieš įkraudami įsitikinkite, kad prietaisas yra išsikrovęs.
• Prieš įkraudami įsitikinkite, kad prietaisas yra padėtyje išJunG.
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• baigę valyti, įdėkite atgal sukamąjį šepetį (7C), iš pradžių užfiksavę jį trikampės formos 
dešininėje dalyje, o paskui įstūmę jį į lizdą.

• Galiausiai, priveržkite sukamojo šepečio (7b) tvirtinimo varžtą, sukdami jį pagal 
laikrodžio rodyklę.

LAIKYMAS IR PRODUKTO PRIEŽIŪRA
Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite maitinimo bloką (4) iš elektros srovės lizdo ir laikykite 
prietaisą sausoje bei nuo dulkių apsaugotoje vietoje.

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

PROBLEMA SPRENDIMAS

Prietaisas neįsijungia.

• Patikrinkite, ar baterija yra įkrauta. 
• įsitikinkite, kad maitinimo blokas išjungtas (4) iš elektros srovės 

lizdo. kai maitinimo blokas prijungtas prie elektros srovės lizdo, 
baterijų apsaugos sistema neleidžia prietaisui įsijungti.

• įsitikinkite, kad nuspaustas jungiklis įJunG/išJunG (9).
naudojimo metu
prietaisas išsijungia
ir vėl neįsijungia.

• baterija iškrauta. įkraukite bateriją.
• Jei problema išlieka, bateriją reikia pakeisti. kreipkitės į 

techninės pagalbos tarnybą.

dulkių siurblys blogai 
siurbia.

• dulkių rinkimo sistema perpildyta: ištuštinkite dulkių rinkimo 
skyrių (8В).

• Filtras užkimštas: išvalykite arba pakeiskite filtrą (8d).
• Filtras neteisingai pritvirtintas: įsitikinkite, kad filtras (8d) 

pritvirtintas teisingai.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS
PAKUOTĖS ŠALINIMAS

Gaminio pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Ją išmeskite laikydamiesi 
aplinkos apsaugos reikalavimų.

PRODUKTO ŠALINIMAS
nenaudojamą prietaisą reikia išmesti laikantis europos standarto nr. 2002/96/
eb reikalavimų. siekiant nepakenkti aplinkai, perdirbamos medžiagos, iš kurių 
pagamintas prietaisas, yra surenkamos. dėl tolesnės informacijos kreipkitės į vietinius 
atliekų surinkimo punktus ar prietaiso pardavėją.

BATERIJŲ ŠALINIMAS

šiame prietaise yra ni-mH tipo įkraunama baterija.

Perspėjimas:
Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis: jos turi būti išmetamos atskirai.
• Išimkite baterijas iš prietaiso.
• Išmeskite baterijas tam skirtame surinkimo centre.

PRIETAISO VALYMAS
• ištraukite maitinimo bloką (4) iš įkrovimo lizdo (8e).
• išjunkite prietaisą prieš jį valydami.
• Prireikus, valykite prietaisą naudodami drėgną šluostę.

 DĖMESIO!
 NENAUDOKITE TIRPIKLIŲ ARBA KITŲ STIPRIŲ AR BRAIŽANČIŲ 

VALIKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU KYLA RIZIKA PAŽEISTI PAVIRŠIUS.

DULKIŲ RINKIMO SISTEMOS VALYMAS

DĖMESIO! Ištuštinkite dulkių rinkimo skyrių (8B) ir išvalykite filtravimo 
sistemą (8C, 8D) po kiekvieno naudojimo.

• Valykite dulkių rinkimo sistemą pagal šias instrukcijas, atkreipdami dėmesį į iliustracinio 
vadovo paveikslus.

• atjunkite mini dulkių siurblį (8) nuo šluotos korpuso, paspaudę atkabinimo mygtukus 
(5) [d1 pav.].

• Paspauskite atkabinimo mygtuką (8a) [e1 pav.] ir išardykite dulkių konteinerį 
(8b+8C+8d) [e2 pav.].

• išimkite filtravimo sistemą (8C ir 8d) [Pieš. e3] ir ištuštinkite dulkių konteinerio turinį 
(8b). 

• atskirkite filtro apsauginį tinklelį (8C) nuo cikloninio filtro (8d) ir išvalykite juos, kruopščiai 
pašalindami dulkes. tam naudokite minkštą šepetį, kad išvengtumėte pažeidimų.

Jei po dulkių rinkimo skyriaus (8b) ir filtravimo sistemos (8C+8d) valymo įsiurbimo galia 
negerėja, pakeiskite filtrą 8d nauju.

 PASTABA:
• Keiskite filtrą, jei jis pažeistas arba neįmanoma jo kruopščiai išvalyti.
• Keiskite filtrą mažiausiai vieną kartą per metus.
• Filtro valymo ir keitimo darbų netinkamas atlikimas panaikina gamintojo 

teikiamą garantiją.

įdėkite filtravimo sistemą (8C+8d) atgal į dulkių rinkimo skyrių (8b) ir vėl už pritvirtinkite ją 
prie mini dulkių siurblio (8), atsargiai įdėdami į specialų apatinį lizdą taip, kad spragtelėtų 
atkabinimo mygtukas (8a).

TURBO ŠEPEČIO VALYMAS
• ištraukite turbo šepetį (7) iš įsiurbimo movos (6), paspaudę šepečio atkabinimo 

mygtuką (7a).
• Jei sukamasis šepetys (7C) užkimštas plaukais ar pūkeliais, kruopščiai nukirpkite juos 

naudodami žirkles. [e4 pav.]. 
• Jei sukamasis šepetys (7C) pernelyg užterštas, galima jį nuimti nuo turbo šepečio (7).
• norėdami išardyti, sukamojo šepečio tvirtinimo varžtą (7b) pasukite prieš laikrodžio 

rodyklę ir pakelkite sukamąjį šepetį (7C).
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• baigę valyti, įdėkite atgal sukamąjį šepetį (7C), iš pradžių užfiksavę jį trikampės formos 
dešininėje dalyje, o paskui įstūmę jį į lizdą.

• Galiausiai, priveržkite sukamojo šepečio (7b) tvirtinimo varžtą, sukdami jį pagal 
laikrodžio rodyklę.

LAIKYMAS IR PRODUKTO PRIEŽIŪRA
Jei prietaiso nenaudojate, ištraukite maitinimo bloką (4) iš elektros srovės lizdo ir laikykite 
prietaisą sausoje bei nuo dulkių apsaugotoje vietoje.

PROBLEMOS IR SPRENDIMAI

PROBLEMA SPRENDIMAS

Prietaisas neįsijungia.

• Patikrinkite, ar baterija yra įkrauta. 
• įsitikinkite, kad maitinimo blokas išjungtas (4) iš elektros srovės 

lizdo. kai maitinimo blokas prijungtas prie elektros srovės lizdo, 
baterijų apsaugos sistema neleidžia prietaisui įsijungti.

• įsitikinkite, kad nuspaustas jungiklis įJunG/išJunG (9).
naudojimo metu
prietaisas išsijungia
ir vėl neįsijungia.

• baterija iškrauta. įkraukite bateriją.
• Jei problema išlieka, bateriją reikia pakeisti. kreipkitės į 

techninės pagalbos tarnybą.

dulkių siurblys blogai 
siurbia.

• dulkių rinkimo sistema perpildyta: ištuštinkite dulkių rinkimo 
skyrių (8В).

• Filtras užkimštas: išvalykite arba pakeiskite filtrą (8d).
• Filtras neteisingai pritvirtintas: įsitikinkite, kad filtras (8d) 

pritvirtintas teisingai.

ATLIEKŲ ŠALINIMAS
PAKUOTĖS ŠALINIMAS

Gaminio pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Ją išmeskite laikydamiesi 
aplinkos apsaugos reikalavimų.

PRODUKTO ŠALINIMAS
nenaudojamą prietaisą reikia išmesti laikantis europos standarto nr. 2002/96/
eb reikalavimų. siekiant nepakenkti aplinkai, perdirbamos medžiagos, iš kurių 
pagamintas prietaisas, yra surenkamos. dėl tolesnės informacijos kreipkitės į vietinius 
atliekų surinkimo punktus ar prietaiso pardavėją.

BATERIJŲ ŠALINIMAS

šiame prietaise yra ni-mH tipo įkraunama baterija.

Perspėjimas:
Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis: jos turi būti išmetamos atskirai.
• Išimkite baterijas iš prietaiso.
• Išmeskite baterijas tam skirtame surinkimo centre.

PRIETAISO VALYMAS
• ištraukite maitinimo bloką (4) iš įkrovimo lizdo (8e).
• išjunkite prietaisą prieš jį valydami.
• Prireikus, valykite prietaisą naudodami drėgną šluostę.

 DĖMESIO!
 NENAUDOKITE TIRPIKLIŲ ARBA KITŲ STIPRIŲ AR BRAIŽANČIŲ 

VALIKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU KYLA RIZIKA PAŽEISTI PAVIRŠIUS.

DULKIŲ RINKIMO SISTEMOS VALYMAS

DĖMESIO! Ištuštinkite dulkių rinkimo skyrių (8B) ir išvalykite filtravimo 
sistemą (8C, 8D) po kiekvieno naudojimo.

• Valykite dulkių rinkimo sistemą pagal šias instrukcijas, atkreipdami dėmesį į iliustracinio 
vadovo paveikslus.

• atjunkite mini dulkių siurblį (8) nuo šluotos korpuso, paspaudę atkabinimo mygtukus 
(5) [d1 pav.].

• Paspauskite atkabinimo mygtuką (8a) [e1 pav.] ir išardykite dulkių konteinerį 
(8b+8C+8d) [e2 pav.].

• išimkite filtravimo sistemą (8C ir 8d) [Pieš. e3] ir ištuštinkite dulkių konteinerio turinį 
(8b). 

• atskirkite filtro apsauginį tinklelį (8C) nuo cikloninio filtro (8d) ir išvalykite juos, kruopščiai 
pašalindami dulkes. tam naudokite minkštą šepetį, kad išvengtumėte pažeidimų.

Jei po dulkių rinkimo skyriaus (8b) ir filtravimo sistemos (8C+8d) valymo įsiurbimo galia 
negerėja, pakeiskite filtrą 8d nauju.

 PASTABA:
• Keiskite filtrą, jei jis pažeistas arba neįmanoma jo kruopščiai išvalyti.
• Keiskite filtrą mažiausiai vieną kartą per metus.
• Filtro valymo ir keitimo darbų netinkamas atlikimas panaikina gamintojo 

teikiamą garantiją.

įdėkite filtravimo sistemą (8C+8d) atgal į dulkių rinkimo skyrių (8b) ir vėl už pritvirtinkite ją 
prie mini dulkių siurblio (8), atsargiai įdėdami į specialų apatinį lizdą taip, kad spragtelėtų 
atkabinimo mygtukas (8a).

TURBO ŠEPEČIO VALYMAS
• ištraukite turbo šepetį (7) iš įsiurbimo movos (6), paspaudę šepečio atkabinimo 

mygtuką (7a).
• Jei sukamasis šepetys (7C) užkimštas plaukais ar pūkeliais, kruopščiai nukirpkite juos 

naudodami žirkles. [e4 pav.]. 
• Jei sukamasis šepetys (7C) pernelyg užterštas, galima jį nuimti nuo turbo šepečio (7).
• norėdami išardyti, sukamojo šepečio tvirtinimo varžtą (7b) pasukite prieš laikrodžio 

rodyklę ir pakelkite sukamąjį šepetį (7C).
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BATERIJOS IŠĖMIMAS

norėdami išimti ar pakeisti bateriją, kreipkitės į imeteC bendrovės įgaliotą pagalbos 
tarnybą.

APTARNAVIMAS IR GARANTIJA
dėl priedų taisymo ar keitimo kreipkitės į įgaliotą imeteC klientų aptarnavimo skyrių 
skambindami pateiktu Žaliuoju numeriu ar internetu.
Gaminiui taikoma gamintojo garantija. dėl tolesnių detalių, žiūrėkite pridėtą garantinį lapą.
naudojimo, laikymo ir priežiūros instrukcijų, pateiktų šiame vadove, nesilaikymas panaikina 
gamintojo teikiamą garantiją.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas
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