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DULKIŲ SIURBLIO NAUDOTOJO VADOVAS
Mielas pirkėjau, IMETEC dėkoja, kad pasirinkote mūsų gaminį. Esame tikri, kad liksite patenkinti produkto kokybe ir patikimumu, nes
tiek kurdami dizainą, tiek gamindami įrenginį pirmiausia galvojome būtent apie vartotojo patogumą.
Šios instrukcijos atitinka Europos standartą EN 62079.

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

Saugumo taisyklės
 Išpakavę prietaisą, palyginkite jį su prietaisu, pavaizduotu iliustracijose. Patikrinkite, ar įtaisas nepatyrė žalos

transportuojamas ir ar jam netrūksta sudedamųjų dalių. Jei abejojate, verčiau nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą

techninės priežiūros centrą.

 Neleiskite vaikams žaisti su įpakavimu. Laikykite plastikinę pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie žaisdami su ja

neuždustų.

 Prieš jungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje (9) nurodyta srovės įtampa sutampa su Jūsų

namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Etiketę (9) rasite ant prietaiso ir įkroviklio (jei toks yra).

 Šis prietaisas naudotinas tik pagal paskirtį, tai yra kaip dulkių siurblys, skirtas naudoti namuose. Bet koks kitoks jo

pritaikymas yra netinkamas ir potencialiai pavojingas.

 8‐erių metų ir vyresni vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl

savo neprityrimo ir reikalingų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai susipažinę su saugaus naudojimo taisyklėmis,

prižiūrimi už juos atsakingo asmens ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti prietaisą naudojant.

 Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Taip pat jie neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

 Prietaisu NESIURBKITE:

- Karštų pelenų, nuorūkų ir pan.;

- Skysčių, pvz. skysto kilimų valiklio;

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

- Smulkiųmiltelių, pvz. cemento miltelių;

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

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

 NIEKADA nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis, drėgnomis ar basomis kojomis.

 NIEKADA, norėdami ištraukti kištuką iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.

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

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

 Pastebėję defektą ar prietaisui prastai veikiant, jį išjunkite ir nemėginkite taisyti patys. Jeigu taisymas būtinas, 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 prietaiso, laikydami jį už laido.

 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar į kitus skysčius.

 Niekada nenukreipkite siurbimo vamzdelio, galvutės ar bet kurio kito prietaiso priedo į akis ar ausis. Nelaikykite šių

detalių greta burnos, kai jos prijungtos prie veikiančio prietaiso.

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

prietaiso veikimui.

 Visuomet iki galo išvyniokite elektros tiekimo laidą, kad prietaisas neperkaistų.
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Naudojami simboliai
II apsaugos klasės prietaisas ON/OFF mygtukas

Draudžiama Dėmesio!

Kilimų siurbimas Kieto paviršiaus grindų siurbimas

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

[A] paveikslėlio dalių numeraciją.

1. Rankena 7. Dulkių surinkimo sistema

2. Rankinė laido suvyniojimo sistema 7A. Dulkių surinkimo talpykla

2A. Judantis viršutinis laikiklis 7B. Filtro grotelės

2B. Fiksuotas apatinis laikiklis 7C. Filtras

3. Rankenos tvirtinimo varžtas 7D. MAX žyma

4. Maitinimo laidas su kištuku 8. Dulkių talpyklos rankenėlė

5. Kilimų / kietų paviršių siurbimo galvutė 9. Techniniai duomenys

5A. Perjungimo mygtukas 10. ON/OFF mygtukas

6. Siurbimo vamzdelis

Surinkimas
 Atsukite rankenos (1) tvirtinimo varžtą (3) ir išimkite jį.

 Prijunkite rankeną (1) prie prietaiso korpuso. Tinkamai ją pritvirtinkite.

 Įstatykite tvirtinimo varžtą (3) ir pritvirtinkite jį, sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi [B1 pav.].

 Prijunkite įvairiems paviršiams tinkantį siurbimo antgalį (5) prie siurbimo vamzdelio (6).

Priedai
Kilimų / kietų paviršių siurbimo galvutė (5). Perjungdami mygtuku (5A), pasirinkite vieną iš dviejų galvutės padėčių, atsižvelgdami į

siurbiamo paviršiaus rūšį [C1 pav.]:

 Mygtuko (5A) padėtis A (ištraukti šereliai): kietiems grindų paviršiams [C1‐A pav.];

 Mygtuko (5A) padėtis B (įtraukti šereliai): kilimams ir patiesalams [C1‐B pav.].

Naudojimas
Iki galo išvyniokite maitinimo laidą (4). Kad tai padarytumėte, pasukite viršutinį laido laikiklį (2A) žemyn [D1 pav.].

Jei naudojate dulkių siurblį, kai laidas ne iki galo išvyniotas, prietaisas gali perkaisti.

Atkreipkite dėmesį:

1. Pirmus keletą kartų naudojant naują prietaisą, galite pajusti neįprastą kvapą. Tai visiškai normalu. Vėliau naudojant

prietaisą, šis kvapas turėtų išnykti. Gerai išvėdinkite patalpas, kuriose naudojate prietaisą.

2. Naudojant prietaisą, peršviečiamos dalys ilgainiui gali šiek tiek patamsėti.

- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Prilaikykite prietaisą už rankenėlės, kad jis nenukristų, jeigu prietaisas prieš tai buvo

laikomas nenustačius OFF parinkties.

- Vieną kartą spustelėkite mygtuką ON/OFF (10), kad įjungtumėte/išjungtumėte prietaisą [E1 pav.].

- Baigę naudotis prietaisu, išjunkite siurblį, kartą spustelėdami ON/OFF (10) mygtuką, ir ištraukite kištuką iš rozetės.

- Apvyniokite laidą (4) apie du laikymo kabliukus (2A ir 2B) [D1 pav.]. Pritvirtinkite kištuką prie laido, naudodamiesi ant

kištuko esančiu gnybtu.

Valymas ir priežiūra

Dėmesio, svarbu! Prieš atidarydami dulkių surinkimo sistemą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės. Prieš vėl

naudodami prietaisą, įsitikinkite, kad šlapiai valytos dalys visiškai išdžiūvo.

Prietaiso išorės valymas
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Jei reikia, valykite prietaiso paviršių drėgna šluoste. Nenaudokite tirpiklių ir ėdžių, stiprių valiklių. Jei nesilaikysite šio perspėjimo,

galite apgadinti prietaiso paviršių.

Siurbimo antgalio (5) valymas

Įjunkite prietaisą ir nustatykite A (šereliai ištraukti) galvutės padėtį. Ranka pašalinkite dulkių ir pūkų sankaupas apatinėje

šepečio dalyje. Prietaisas tuoj pat jas įsiurbs.

Dulkių surinkimo sistemos (7) valymas

Atkreipkite dėmesį: ištuštinkite dulkių talpyklą (7A) ir išvalykite filtravimo sistemos dalis (7A, 7B, 7C), kaskart baigę naudoti

prietaisą.

Nepripildykite talpyklos virš MAX žymos (7D).

Norėdami išvalyti dulkių surinkimo sistemą, laikykitės žemiau esančių rekomendacijų ir vadovaukitės naudotojo vadove esančiomis

iliustracijomis.

Dulkių talpyklos (7A) valymas

 Spustelėdami išėmimo rankenėlę (8) [F1 pav.], išimkite dulkių surinkimo sistemą (7) iš prietaiso [F2 pav.].

 Išimkite filtravimo sistemą (7B+7C) [F3 pav.].

 Ištuštinkite dulkių surinkimo talpyklą (7A) [F4 pav.].

 Jei reikia, perplaukite dulkių surinkimo talpyklą (7A) ir leiskite jai visiškai išdžiūti.

 Atgal į dulkių surinkimo talpyklą (7A) įdėkite filtravimo sistemos detales (7B+7C) [F3 pav.].

 Įdėkite į prietaisą dulkių surinkimo sistemą (7), įstatydami apatinę jos dalį į tam skirtą skyrelį [F2 pav.].

 Spustelėkite viršutinę dulkių surinkimo sistemos dalį žemyn, kol ji spragtelėdama užsifiksuos. Spragtelėjimas reiškia, kad

dulkių surinkimo sistemos atvėrimo mygtukas (8) užsirakino.

Atkreipkite dėmesį: apsauginis mechanizmas neleis pritvirtinti dulkių surinkimo talpyklos (7A), jei neįdėta arba blogai įdėta

filtravimo sistema (7B+7C).

Filtravimo sistemos detalių valymas (7B+7C)

 Patraukite dulkių talpyklos atvėrimo rankenėlę (8) [F1 pav.] ir išimkite dulkių surinkimo sistemą (7) iš prietaiso [F2 pav.].

 Išimkite filtravimo sistemą (7B+7C) [F3 pav.].

 Nuimkite filtro groteles (7B), pasukdami jas pagal laikrodžio rodyklę [F5 pav.].

 Išvalykite filtrą (7C) ir filtro groteles (7B), papurtydami šias detales ir atsargiai šepetėliu pašalindami dulkes. Naudokite tik

minkštą šepetį, kad nepakenktumėte prietaisui.

 Jei filtras (7C) užsikimšęs dulkėmis, gerai jį perplaukite vandeniu. Stenkitės nepažeisti filtro ir leiskite jam visiškai išdžiūti.

Dėmesio, svarbu! Išplovę filtrą, leiskite jam džiūti bent 24 valandas. Neįstatykite filtro atgal, jeigu jis neišdžiūvęs!

 Prijunkite filtro groteles (7B) prie filtro (7C), išlygiuodami dvi rodyklėles, ir pritvirtinkite, pasukdami prieš laikrodžio

rodyklę [F5 pav.].

 Įstatykite filtravimo sistemos detales (7B+7C) atgal į dulkių surinkimo talpyklą (7A).

 Atgal įstatykite dulkių surinkimo sistemą (7), įstatydami apatinę jos dalį į tam skirtą skyrelį [F2 pav.].

 Spustelėkite dulkių talpyklos viršų, kol išgirsite spragtelėjimą. Jis reikš, kad talpyklos atvėrimo rankenėlė (8) užsifiksavo.

Jei išvalius dulkių talpyklą (7A) ir filtravimo sistemą (7B+7C) įsiurbimas nepagerėjo, pakeiskite filtrą (7C).

Filtro (7C) keitimas

Atkreipkite dėmesį: keiskite filtrą bent kartą per metus.

Keiskite filtrą, jeigu jis pažeistas arba nebeišvalomas.

Nekeičiant ir nevalant filtro, gamintojo garantija negalios.

 Patraukite dulkių talpyklos atvėrimo rankenėlę (8) [F1 pav.] ir išimkite dulkių surinkimo sistemą (7) iš prietaiso [F2 pav.].

 Išimkite filtravimo sistemą (7B+7C) [F3 pav.].

 Nuimkite filtro groteles (7B), pasukdami laikrodžio rodyklės kryptimi [F5 pav.].

 Pakeiskite filtrą (7C) nauju [F6 pav.].

 Prijunkite filtro groteles (7B) prie filtro (7C), išlygiuodami dvi rodyklėles, ir pritvirtinkite, pasukdami prieš laikrodžio

rodyklę [F5 pav.].

 Įstatykite filtravimo sistemos detales (7B+7C) atgal į dulkių surinkimo talpyklą (7A) [F3 pav.].

 Atgal įstatykite dulkių surinkimo sistemą (7), įstatydami apatinę jos dalį į tam skirtą skyrelį [F2 pav.].
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 Spustelėkite dulkių talpyklos viršų, kol išgirsite spragtelėjimą. Jis reikš, kad talpyklos atvėrimo rankenėlė (8) užsifiksavo.

Laikymas ir saugojimas

Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jo kištuką iš rozetės ir laikykite siurblį sausoje, nedulkėtoje vietoje.

Prijunkite prie siurbimo vamzdelio siurbimo galvutę (5), laikomą B padėtyje (šereliai įtraukti), kad nepakenktumėte

prietaisui.

Trikdžių šalinimas

Problema Sprendimas

Prietaisas neįsijungia.  Įsitikinkite, kad prietaiso kištukas įjungtas į rozetę.

 Įsitikinkite, kad paspaustas ON/OFF mygtukas (10).

Prietaisą naudojant, jis išsijungia ir

daugiau nebeįsijungia.

 Prietaisas turi apsauginį variklio termostatą, kuris, 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 (10).

Leiskite prietaisui keletą valandų atvėsti.

 Prieš vėl įjungdami prietaisą, pašalinkite susikaupusias dulkes ar normaliam

veikimui trukdančius įsiurbtus daiktus.

Prietaisas prastai siurbia.  Užsikimšo dulkių surinkimo sistema. Išvalykite dulkių talpyklą.

 Užsikimšo filtras. Išvalykite filtrą arba pakeiskite jį nauju.

 Netinkamai įdėtas filtras. Tinkamai įstatykite filtrą.

Dulkių surinkimo sistema netinkamai

įstatyta į prietaisą.

 Apsauginis mechanizmas neleis uždaryti dulkių surinkimo talpyklos skyrelio, jei

neįstatėte filtravimo sistemos. Tinkamai įstatykite ją į dulkių surinkimo talpyklą.

Keletą pirmų kartų naudojant prietaisą,

juntamas specifinis kvapas.

 Šie kvapai yra nekenksmingi ir turėtų vėliau išnykti. Gerai vėdinkite patalpas,

kuriose naudojate prietaisą.

Prietaiso išmetimas

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

Nebetinkamas naudoti prietaisas išmetamas laikantis Europos Sąjungos standarto 2002/96/EC. Kad nebūtų teršiama

aplinka, prietaisą sudarančios medžiagos turi būti perdirbamos. Norėdami daugiau sužinoti apie antrinį atliekų

panaudojimą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo įmonę ar prekybos agentą.

Techninė priežiūra ir garantija
Norėdami įsigyti atsarginių dalių ar remontuoti prietaisą, susisiekite su IMETEC įgaliotu pirkėjų aptarnavimo ir techninės priežiūros

centru.

Prietaisui suteikiama gamintojo garantija. Išsamesnės informacijos ieškokite garantiniame lapelyje.

Jei prietaiso naudojimo ir priežiūros taisyklių, nurodytų šiame pirkėjo vadove, nepaisoma, gamintojo garantija negalioja.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: (8‐37) 215104

www.krinona.lt


