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LTĮVADAS
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

Iliustracinis vadovas I-II
Techniniai duomenys III

Įvadas  1 psl.
Saugos nuorodos 1 psl.
Saugaus baterijų naudojimo  
instrukcijos 3 psl.
Simboliai  4 psl.
Prietaiso ir priedų aprašymas  5 psl.
Montavimas  5 psl.
Priedas  5 psl.
Paruošimas  6 psl.

Naudojimas  6 psl.
Valymas ir priežiūra  8 psl.
Gaminio saugojimas ir priežiūra  10 psl.
Problemos ir sprendimai  10 psl.
Šalinimas  11 psl.
Techninė priežiūra ir  
garantija  11 psl.

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

ir visos komplektacijos, kaip parodyta šiame iliustraciniame vadove, 
ir jam nepadaryta žala gabenimo metu. 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.
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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.
• Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą ir tuomet, kai prietaisas 

nenaudojamas, visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.
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• 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.
 PAVOJUS:  Jei gaminys yra netinkamai įdėtas į įkrovimo 
pagrindą ir jei jis netyčia įjungiamas, jis savarankiškai juda 
pirmyn.  Visuomet įdėkite prietaisą į įkrovimo pagrindą, kai 
paliekamas be priežiūros.

SAUGAUS BATERIJŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
• Išimkite prietaiso baterijas iš prietaiso, jei nebus naudojamas ilgą 

laiko tarpą. Laikykite baterijas kambario temperatūroje, vėsioje ir 
sausoje vietoje.

•  NENAUDOKITE įkraunamų baterijų su aiškiai nenurodyta įranga 
arba jų neįkraukite būdais, kurie skiriasi nuo nurodytų naudojimo 
instrukcijose.

•  NENAUDOKITE su šiuo įrenginiu tiekiamų baterijų kituose 
įrenginiuose.
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LT  PAVOJUS: Koroziją sukeliančių medžiagų išsiliejimo iš 
akumuliatoriaus ir sprogimo pavojus. Baterijų NEGALIMA 
išardyti, paveikti pernelyg dideliu karščiu, kurį sukelia saulės 
spinduliai, ugnis ar, apskritai, šilumos šaltiniai. Jos NETURI 
būti paveiktos trumpojo jungimo, mechaniškai pažeistos, 
įmestos į ugnį, panardintos į vandenį, laikomos kartu su 
metaliniais objektais, numestos ant kietų paviršių. Baterijos 
nuotėkio atveju, venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais.

•  NENAUDOKITE prietaiso ir baterijų, jei baterijose pasireiškė tokie 
susidėvėjimo požymiai, kaip, pavyzdžiui: deformacija, įbrėžimas, 
neįprastas kvapas ar paviršiaus spalvos pasikeitimas. Tokiu atveju 
kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių.

•  NEDĖKITE jokių daiktų į baterijų skyrių.
 PAVOJUS: Uždusimo pavojus. Laikyti baterijas vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Prarijus, baterijos gali sukelti mirtį. 
Todėl laikykite baterijas nepasiekiamoje vaikams vietoje. 
Prarijus bateriją, nedelsiant kreiptis į gydytoją arba į vietos 
apsinuodijimų kontrolės skyrių.

SIMBOLIAI

Įspėjimas / pavojus  Draudžiama

Informacija Įjungta / išjungta

Skyrius atidarytas Skyrius uždarytas

Trikampio indikatorius Didžiausias pripildymo lygis

Mažiausia galia Didžiausia galia

Baterijos įkrovos būsena Adapterio atrakinimas

Laikyti atokiau nuo vaikų Pavojus! Ėsdinančios 
medžiagos
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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. Adapterio apsauginis dangtelis
2. Rankena
3. Kotas
4. Nešiojamas dulkių siurblys  

4 a. Baterijų vieta  
4 b. Nešiojamo dulkių siurblio numerio ženklas  
4 c. Baterijų skyriaus dangtelis  
4 d. Baterijų paketo numerio ženklas  
4 e. Baterijų paketas

5. LED baterijų būsenos indikatorius
6. Nešiojamo dulkių siurblio atrama
7. Maitintuvas  

7a. Pagrindiniai maitintuvo duomenys
8. Tinklo kabelis su kištuku
9. Įkrovimo pagrindas / priedų prievadas
10. Turbo šepetys  

10a. Šepetys  
10b. Turbo šepečio numerio ženklas  
10c. Turbo šepečio užrakto varžtas

11. 11. Antrinė dulkių surinkimo sistema  
11a. Antrinės dulkių surinkimo angos filtras  
11b. MAX lygis  
11c. Dulkių konteineris

12. Pagrindinė dulkių surinkimo sistema  
12a. Audeklo filtras  
12b. Plastiko filtras  
12c. Filtro apsauga  
12d. Dulkių konteineris  
12e. MAX lygis

13. Pagrindinis dulkių surinkimo talpos atkabinimo 
mygtukas

14. Nešiojamo dulkių siurblio įjungimo / galios 
pasirinkimo mygtukas

15. Nešiojamo dulkių siurblio atkabinimo mygtukas
16. Dulkių siurblio įjungimo / galios pasirinkimo 

mygtukas
17. Adapterio atrakinimo mygtukas  

17a. Adapteris
18. Koto atkabinimo mygtukas
19. Elektros jungtys
20. Šepečio jungtis
21. Priedų rinkinys  

21a. Antgalis apmušalams  
21b. Šepetys apmušalų antgaliui  
21c. Antgalis jautriems paviršiams  
21d. Pailgas antgalis  
21e. Antgalis luboms  
21f. Turbo šepetys nešiojamam dulkių siurbliui  
21f.1 Nešiojamo dulkių siurblio turbo šepečio 
numerio ženklas  
21f.2. Šepetys  
21f.3. Nešiojamo dulkių siurblio turbo šepečio 
fiksavimo varžtas  
21g. Lanksti žarna  
21h. Alkūninė jungtis  
21i. Šepetėlis

MONTAVIMAS
• Įstatykite kotą (3) į nešiojamojo dulkių siurblio laikiklį (6), spragtelėjimas patvirtins, kad rankena 

pritvirtinta teisingai [B pav.].
• Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį (4c).
• Įdėkite baterijų paketą (4e) į baterijų paketo vietą (4a), atkreipdami dėmesį, kad jutikliai būtų nukreipti 

į teisingą pusę, ir nuspauskite iki galo.
• Uždėkite baterijų skyriaus dangtį (4c) [C pav.].
• Įterpkite maitintuvą (7) į įkrovimo pagrindą / priedų prievadą (9) [D pav.].
• Nešiojamą dulkių siurblį (4) įdėkite į nešiojamo dulkių siurblio laikiklį (6) ir pritvirtinkite jį prie koto (3) 

[E pav.].

PRIEDAS
Jūsų prietaisas turi šiuos priedus:  
TURBO ŠEPETYS (10) tinkamas naudoti visiems paviršiams: keramikos, marmuro, parketui ir 
kilimams.
PRIEDŲ RINKINYS (21):
• Antgalis apmušalams (21a): sofoms, foteliams, minkštoms kėdėms ir užuolaidoms valyti.
• Šepetys apmušalų antgaliui (21b), dulkėms lentynose valyti.
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• Antgalis jautriems paviršiams (21c): dulkėms nuo ekranų, lempų ir t. t. valyti.
• Pailgas antgalis (21d): kampams ir angoms, pvz., radiatoriams, žaliuzėms valyti.
• Antgalis luboms (21e).
• Turbo šepetys nešiojamam dulkių siurbliui (21f): čiužiniams, minkštiems baldams valyti ir pašalinti 

gyvūnų plaukus.
• Lanksti žarna (21g).
• Alkūninė jungtis (21h), skirta pasiekti aukščiausius paviršius.
• Šepetėlis (21i): dulkių siurblio filtrams valyti.

PARUOŠIMAS

 DĖMESIO! Naudokite tik originalų įkroviklį, kuris tiekiamas 
kartu su prietaisu.  NEkraukite prietaiso temperatūroje, 
žemesnėje nei 0 °C ir didesnėje nei 45 °C. Prieš naudojant 
prietaisą pirmą kartą, baterija turi būti visiškai įkrauta.

 PASTABA. Įkrovimo metu, gaminys turi būti pastatytas stabilioje padėtyje.

BATERIJŲ ĮKROVIMAS
• Prieš įkrovimą įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas.
• Prijunkite elektros tinklo kabelį su kištuku (8) prie elektros lizdo.
• Padėkite dulkių siurblį ant įkroviklio pagrindo / priedų prievado (9) [F pav. ].
• Įkrovimo metu baterijos būsenos indikatorius (5) lieka raudonas;
• kai baterijos visiškai įkraunamos, baterijų būsenos indikatorius (5) tampa žalias.

 PASTABA. Visas įkrovimo laikas yra apie 5 valandas.

• Naudojantis dulkių siurbliu, baterijos būsenos indikatorius (5) išlieka žalias.
• Kai baterijos pradeda išsikrauti, baterijų būsenos indikatoriaus apatinė dalis (5) mirksi raudonai 

kelias sekundes.

 PASTABA. Kai prietaisas yra visiškai įkrautas, baterijų valdymo grandinė automatiškai 
nutrūksta ir apsaugo jas nuo galimo sugadinimo.

 PASTABA. Visiškai įprasta, kad maitintuvas įkaista įkrovimo metu.

• Kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, išjunkite įkrovimo bazę / priedų prievadą (9) iš maitinimo 
lizdo, kad išvengtumėte energijos praradimo.

 PASTABA. Per ilgą nenaudojimo laikotarpį įkraukite baterijas bent kartą per 3/4 mėnesius.

NAUDOJIMAS

 DĖMESIO! NENAUDOKITE šio prietaiso, jei yra matomų 
pažeidimo požymių.
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NAUDOTI KAIP DULKIŲ SIURBLĮ
• Išimkite dulkių siurblį iš įkrovimo pagrindo / priedų prievado (9) [F pav.].
• Norėdami įjungti dulkių siurblį, vieną kartą paspauskite dulkių siurblio / galios pasirinkimo mygtuką 

(16), esantį ant rankenos (2).
• Dulkių siurblys ir turbo šepetys (10) veiks esant mažiausiam galingumui.
• Paspauskite dulkių siurblio įjungimo / galios pasirinkimo mygtuką (16), kad įjungtumėte didžiausią 

galingumą.
• Paspauskite dulkių siurblio įjungimo / galios pasirinkimo mygtuką (16), kad išjungtumėte dulkių 

siurblį.
• Įvairių galios lygių naudojimas sukuria skirtingą valymo trukmę. Mažiausios galios padėtyje trukmė 

yra apie 35 minutės, o didžiausios galios padėtyje apie 7 minutės.

 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. Įkrovimo metu, gaminys turi būti pastatytas stabilioje padėtyje.
1. Naujas prietaisas gali skleisti kvapus naudojimo pradžioje. Tokie kvapai yra 
nekenksmingi ir greitai išnyksta. Užtikrinkite gerą patalpos vėdinimą.
2. Naudojant skaidrios dalys gali tapti nepermatomomis.

NAUDOTI KAIP NEŠIOJAMĄ DULKIŲ SIURBLĮ
• Norėdami nuimti nešiojamąjį dulkių siurblį (4) nuo koto (3), paspauskite dulkių siurblio atkabinimo 

mygtuką (15) [E pav.].
• Pasirinkite priedą iš priedų komplekto (21), pritaikytą atitinkamam paviršiui valyti, ir prijunkite prie 

nešiojamojo dulkių siurblio (4) [H pav.].
Galite prijungti šiuos priedus [H pav.]:

• Antgalį apmušalams (21a)
• Antgalį jautriems paviršiams (21c)
• Pailgą antgalį (21d)
• Turbo šepetį (21f)
• Lanksti žarna (21g)

• Norėdami įjungti nešiojamą dulkių siurblį, paspauskite dulkių siurblio įjungimo / galios pasirinkimo 
mygtuką / (14) [G pav.].

• Nešiojamas dulkių siurblys įjungiamas naudojant mažiausią galią.
• Paspauskite nešiojamo dulkių siurblio / galios pasirinkimo mygtuką (14), norėdami pereiti prie 

didžiausios galios
• Paspauskite nešiojamo dulkių siurblio / galios pasirinkimo mygtuką (14), norėdami išjungti nešiojamą 

dulkių siurblį
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KOTO (3), KAIP ILGINTUVO NEŠIOJAMAM DULKIŲ SIURBLIUI (4) NAUDOJIMAS

 DĖMESIO! Kai rankena naudojama kaip nešiojamo dulkių siurblio ilgintuvas, 
GAMINĮ VISADA LAIKYKITE ABIEM RANKOMIS, NAUDODAMI ABI RANKENAS. 
Arba tvirtai laikykite viena ranka, naudodami nešiojamo dulkių siurblio rankeną.

 DĖMESIO! NELAIKYKITE tik su viena ranka
rankenos (2) koto (3).

Gaminys suteikia galimybę naudoti kotą (3) kaip nešiojamo dulkių siurblio ilgintuvą (4):
• Atkabinkite adapterio apsauginį dangtelį (1)
• Pastumkite adapterio atrakinimo mygtuką (17), stumdami jį į viršų
• Įstatykite adapterį (17a) į nešiojamojo dulkių siurblio įsiurbimo angą (4), įsitikinkite, kad abi rankenos 

yra nukreiptos ta pačia kryptimi [I pav.]
• Su ilgintuvu galite naudoti šiuos priedus:

• Antgalį luboms (21e)
• Alkūninę jungtį (21h)

• Prie alkūninės jungties (21h) galima prijungti šiuos priedus:
• Antgalį apmušalams (21a)
• Antgalį jautriems paviršiams (21c)

VALYMAS 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.

PRIETAISO VALYMAS
• Išimkite dulkių siurblį iš įkrovimo pagrindo / priedų prievado (9). [F pav.]
• Išjunkite prietaisą prieš jį valydami.

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

TURBO ŠEPEČIO VALYMAS (10)
• Pašalinkite šepečio fiksavimo varžtą (10c), naudodami atsuktuvą ir sukdami jį prieš laikrodžio 

rodyklę [M pav.]
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• Ištraukite šepetį (10a) [N pav.]
• Išvalykite šepetį (10a), naudodami drėgną šluostę arba šepetėlį.
• Įstatykite šepetį (10a) ir prisukite šepečio fiksavimo varžtą (10c), naudodami atsuktuvą ir sukdami 

pagal laikrodžio rodyklę
NEŠIOJAMO DULKIŲ SIURBLIO ŠEPETĖLIO VALYMAS (21f)
• Atsukite nešiojamojo dulkių siurblio turbo šepetėlio fiksavimo varžtą (21f3), naudodami atsuktuvą ir 

sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę [O pav.]
• Ištraukite šepetį (21f2) [P pav.]
• Išvalykite šepetį, naudodami drėgną šluostę arba šepetėlį.
• Įstatykite šepetį (21f2) ir prisukite šepečio fiksavimo varžtą (21f3) naudodami atsuktuvą ir sukdami 

pagal laikrodžio rodyklę.
PAGRINDINĖS (12) IR ANTRINĖS (11) DULKIŲ SURINKIMO SISTEMOS VALYMAS

 DĖMESIO! Ištuštinkite dulkių talpyklas (11c ir 12d) ir išvalykite 
filtrus (11a, 12a ir 12b) po kiekvieno naudojimo, kad būtų 
išvengta gaminio pažeidimų.

 PASTABA. Niekada nepripildykite skyriaus virš leistinų MAX (11b ir 12e) lygių.

Pagrindinės dulkių surinkimo sistemos valymas (12)
• Atkabinkite nešiojamą dulkių siurblį (4) nuo koto (3)
• Paspauskite pagrindinio dulkių surinkimo skyriaus atkabinimo mygtuką (13) ir atkabinkite pagrindinę 

dulkių surinkimo sistemą (12) [J pav.]
• Ištraukite plastiko filtrą (12b), naudodami metalinę rankenėlę filtrui ištraukti
• Ištraukite audinio filtrą (12a), naudodami atitinkamą skirtuką [K pav.]
• Nuimkite filtro apsaugą (12c), sukdami pagal laikrodžio rodyklę ir laikydami plastikinį filtrą (12b), 

pasinaudodami atitinkama rankenėle [L pav.]
• Išvalykite filtro apsaugą (12c) nuo dulkių
• Išvalykite konteinerį nuo dulkių (12d)
• Jei reikia, praskalaukite dulkių konteinerį (12d), plastiko filtrą (12b), filtro apsaugą (12c) ir audinio 

filtrą (12a) ir leiskite jiems išdžiūti.
• Vėl sumontuokite pagrindinę dulkių surinkimo sistemą (12) ir įterpkite ją į nešiojamą dulkių siurblį 

(4).

 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.

Antrinės dulkių surinkimo sistemos valymas (11)
• Norėdami nuimti dulkių konteinerį (11c), pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę [Q pav.], kol atviros 

dėtuvės padėtis sutaps su indikatoriaus trikampiu 
• Ištuštinkite dulkių konteinerį (11c);
• Jei reikia, praskalaukite dulkių konteinerį (11c) ir leiskite visiškai išdžiūti 
• Išvalykite antrinio dulkių surinkimo skyriaus filtrą (11a), naudodami šepetėlį (21i)
• Vėl sumontuokite dulkių konteinerį (11c), sukdami pagal laikrodžio rodyklę [Q pav.], kol uždaros 

dėtuvės padėtis sutaps su trikampio indikatoriumi.
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Elektrinių kontaktų valymas
• Atkabinkite nešiojamą dulkių siurblį (4) nuo koto (3)
• Paspauskite koto atkabinimo mygtuką (18), kad nuimtumėte kotą (3)
• Naudokitės nešiojamu dulkiu siurbliu (4), kad išsiurbtumėte dulkes iš jungčių (19) [R pav.]

 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.

GAMINIO SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
Kai nenaudojamas, antgalį apmušalams (21a), pailgintą antgalį (21d) ir antgalį luboms (21e) galima 
laikyti ant įkrovimo pagrindo / priedų prievado (9) [S pav.].
Jei prietaisas nenaudojamas, atjunkite maitinimo šaltinį (7) 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 baterijos įkrautos.
• Patikrinkite, ar nešiojamas dulkių siurblys (4) tinkamai įdėtas į 

nešiojamojo dulkių siurblio laikiklį (6)
• Įsitikinkite, kad paspaudėte dulkių siurblį įjungimo / galios 

pasirinkimo mygtuką (16).

Naudojimo metu prietaisas 
išsijungia ir nebeįsijungia.

• Baterijos išsikrovusios. Įkraukite baterijas.
• Jei problema išlieka, baterijų paketas (4e) turi būti pakeistas.  

Susisiekite su techninės priežiūros skyriumi.

Dulkių siurblys nesiurbia 
kokybiškai.

• Dulkių surinkimo sistema yra pilna: ištuštinkite pagrindinę 
dulkių surinkimo sistemą (12) ir antrinę dulkių surinkimo 
sistemą (11)

• Audinio filtras (12a) yra užsikimšęs: išvalykite arba pakeiskite 
filtrą.

• Išvalykite šepetį (10a)

Baterijų būsenos indikatorius 
(5) įsižiebia įkrovimo metu

• Tinkamai įdėkite baterijų paketą (4e) į nešiojamą dulkių siurblį 
(4)

• Patikrinkite, ar nešiojamasis dulkių siurblys (4) tinkamai įdėtas į 
nešiojamojo dulkių siurblio laikiklį (6)
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greitai išsikrauna.

• Visiškai įkraukite baterijas. Baterijų būsenos indikatorius (5)
taps žalias, kai baterijos bus visiškai įkrautos.

• Bėgant laikui baterijų veikimas prastėja, todėl kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad įsigytumėte naują
(4e) baterijų paketą.

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, vykdantiems prekybą plote, ne mažesniame kaip 400 m2, taip pat galima 
nemokamai pristatyti, be įsipareigojimo pirkti, reikalingus šalinti elektros prietaisus, kurių matmenys 
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 perdirbimas.

BATERIJŲ ŠALINIMAS

 Šiame prietaise yra įkraunama ličio jonų baterija.

Prieš šalinimą, išimti baterijas iš prietaiso.
BATERIJOS IŠĖMIMAS

 DĖMESIO! Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą, 
visada ištraukite kištuką iš elektros tiekimo lizdo.

• Norėdami išimti baterijų paketą (4e), atkabinkite nešiojamąjį dulkių siurblį (4) nuo koto (3)
• Nuimkite baterijų skyriaus dangtelį (4a) [C pav.]
• Išimkite baterijų paketą (4b) iš baterijų paketo vietos (4c)

Išmeskite baterijas konkrečiame surinkimo centre.
NEIŠMESKITE baterijų į buitines atliekas.

 NEĮKRAUKITE baterijų, kai temperatūra mažesnė nei 0 °C ir didesnė 
nei 45 °C.

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 
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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.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt


