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Žarna (nr.19), plastikiniai vamzdžiai 
(nr. 17; 18) komplektuojami TIK 
modelyje EPIKA® su plovimo priedu. 
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Valdymo vadovas 
 

Sveikiname pasirinkus dulkių siurblį „EPIKA“, oro ir kambarių valymo prietaisą. „EPIKA“ 
valo orą, dulkes, nešvarumus, toksines aplinkos medžiagas bei alergentus. Visus šiuos 
nešvarumus sulaiko vanduo, taigi jie nepasklinda ore ir nekenkia jūsų kvėpavimui. Netgi 
sergantys astma ar alergiški žmonės vėl gali jaustis gerai ir giliai kvėpuoti.  

Tik 2,5 litro vandens bei šiam tikslui sukurta tam tikra plokštelė su sparneliais 
išspendžia problemą. Jums nebereikės pirkti jokiu šiukšlių maišelių ar papildomų filtrų. Dulkių 
siurbliu „EPIKA“  lengva naudotis. Jis turi galinga siurbimo funkciją. Prieš naudodamiesi, 
būtinai perskaitykite instrukcijas. 

Pradedant naudoti siurblį gali sklisti nemalonus variklio kvapas, kuris po kelių 
siurbimų išnyks. 

Pirmą kartą naudojant siurblį patariame: nuimti žarną, įjungti ir palikti veikiantį 
laisva eiga siurblį gerai vėdinamoje patalpoje 10-15min. 
 

Turinys 
i. Svarbios saugumo ir naudojimosi instrukcijos 

ii. Supažindinimas su prietaisu 
iii. Techniniai duomenys 
iv. Prietaiso naudojimas 
v. Valymas ir priežiūra 

 

I. Svarbios saugumo ir naudojimosi instrukcijos 
• Prieš naudodami oro ir kambarių valymo sistemą „EPIKA“, kruopščiai perskaitykite 

naudojimosi instrukcijas ir laikykitės jų naudojantis prietaisu. 
• Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, laikykite atokiau nuo vaikų. Šis prietaisas negali 

būti naudojamas kaip žaislas ar be suaugusiųjų priežiūros. 
• Prieš naudojantis prietaisu įsitikinkite, kad naudojama įtampa atitinka nurodytąją ant 

prietaiso. 
• Atliekant bet kokias valymo operacijas ar nenaudojant prietaiso, būtinai išjunkite jį iš 

maitinimo lizdo. 
• Niekada netraukite prietaiso už maitinimo kabelio ir netempkite, taip kad kištukas pats 

išsitrauktų iš maitinimo lizdo. 
• Nevažiuokite su prietaisu per maitinimo kabelį, nes tai gali pažeisti jo izoliaciją. Taip pat 

kabelio negalima lankstyti ar dėti ant aštrių daiktu ar briaunų, taip pat karštų paviršių. Jei 
pažeistas maitinimo kabelis, jokiu būdu nenaudokite prietaiso, netaisykite maitinimo kabelio 
patys, kreipkitės į aptarnaujantį personalą. 

• Nenaudokite prietaiso jei pažeista siurbimo žarna. Jei taip nutiktų, kreipkitės į aptarnaujantį 
personalą. 

• Prietaiso negalima naudoti su prailgintojais ar kitais daiktais, kurie nėra komplektuojami su 
prietaisu. 

• Niekada nelieskite prietaiso, jo dalių ar maitinimo kabelio drėgnomis rankomis, nes tai gali 
sukelti trumpą sujungimą. 

• Nenaudokite prietaiso užsikimšusioms ertmės valyti, nes tai gali pažeisti prietaisą. 
• Niekada nesiurbkite jokių daiktų ar detalių. Nenaudokite prietaiso, jei jis yra užsikimšęs. 

Būtina periodiškai valyti seperatorių (centrifūgą) (seperatorius  9pav,10pav prisukimo 
veržlė) ne rečiau kas penki siurbimai.Jai siurbiate labai nesvarų pavirsių(daug smulkių 
dalelių kuriuos vandens filtrui sunku isfiltruoti) butina isvalyti separatorių po kiekvieno 
siurbimo. 

• Būkite ypatingai atsargus, valydami laiptus. 
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• Niekada nesiurbkite degių ar sprogstančių skysčių, taip pat skysčių, kurie yra karštesni nei 
60° C temperatūros. 

• Dulkių siurblys „EPIKA“ turi labai galingą elektrinį turbo šepetėlį. Todėl niekada nelieskite 
šepetėlio, nes galite susižeisti. 

• Niekada neatsukite žarnos ar vamzdelių į žmones ar gyvūnus. 
• Niekada nemerkite prietaiso  į vandenį ir jokiu būdu nepilkite ant jo vandens. 
• Jei ant prietaiso pateko vandens, tuoj pat jį išjunkite ir nuvalykite. 
• Nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote kokius nors defektus. 
• Rūgštys, acetonas ir kiti tirpikliai gali pažeisti ir sugadinti jūsų prietaisą ar jo dalis. 
• Niekada nenaudokite jokių kitų papildomų detalių, jei jos nėra komplektuojamos kartu su 

valymo sistema „EPIKA“. 
• Prieš valydami prietaisą, būtinai išjunkite jį iš maitinimo lizdo. 
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei jame nėra vandens, jei taip atsitiko, išvalykite 

separatorių, pakeiskite HEPA filtrą ir rekomenduojame kreiptis į gamintojo įgaliotą 
serviso centrą. 

• Nepamirškite dažnai keisti vandens, nes jis susipurvina,tokiu atveju smarkei sumažeja 
vandens filtro filtravimas.   

• Draudžiama siurbti cementą, kalkes, gipsą, statybinį tinką, kitokias statybines 
šiukšles, pelenus, cukrų ir kitas labai smulkias, aštrias ar limpančias medžiagas. 

• Nenaudokite prietaiso lauke, kada sninga arba lyja. 
• Niekada nesiurbkite degančių cigarečių nuorūkų, degtukų, karštų pelenų, ar kitų karštų 

daiktų. 
• Niekada nepalikite prietaiso įjungto į elektros lizdą, jei juo nesinaudojate. 
• Visos čia išvardintos rekomendacijos reikalingos tik jūsų saugumui užtikrinti! 
Laikykitės aukščiau išvardintų rekomendacijų ir paminėtų dalykų, o jei iškyla kokių nors 

klausimų, kreipkitės į tiekėją. 
 

II. Supažindinimas su prietaisu 
1. Variklis su turbina 
2. Jungiklis (ON-OFF) 
3. Prietaiso dangčio fiksatorius 
4. Vandens talpos laikikliai 
5. Elektrinio šepetėlio jungiklis 
6. Siurbimo skylė žarnai 
7. Vandens talpa 
8. Apvalus rėmelis 
9. Dulkių nusodintuvas 
10. Dulkių nusodintuvo fiksatorius 
11. Lanksti elektrinio šepetėlio žarna sausam siurbimui 
12. 13. Žarnos prailgintuvai 
14. Elektrinis greito sauso valymo šepetėlis 
15. Kombinuotas šepetėlis kilimams ir kiliminei dangai 
16. Sienų šepetėlis. 
20. Ilgas antgalis sunkiai prieinamoms vietoms siurbti 
21. Šepetėlis baldams su nuimamais šereliais 
22. Šepetėlis su nuimamais šereliais, skirtas valyti medžiaginiams paviršiams 
23. Priedų laikiklis 
24. Siurbimo galios reguliatorius 
25. Lankstomas šepetėlis 
26. Kvapnūs aliejai 
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27. Didelis plastikinis krepšys 
28. Galima isigyti papildomai 3 metrų ilgio žarną. 
 

III. Techniniai duomenys 
Tipas:    : 139 
Nominali įtampa   : 220-230 V, 50-60 Hz. 
Tiekiamas galingumas  : 1400 W max. 
Oro srovė    : 50 l/s 
Siurbimas    : 1400 mm. W.S. 
Vandens talpa    : 2.5 l 
Maitinimo kabelio ilgis  : 6.5 m 
Svoris be vandens   : 6.5 kg 
Dimensijos; ilgis * plotis * aukštis : 360 * 300 * 400 mm 
Elektros izoliacijos klasė  : II 
Apsaugos laipsnis   : IPX4 
Sertifikatai   : TUV-GS, E24, EMC, CE 
Apsaugos grandinė   : yra 
 
EPIKA elektrinis šepetėlis 
Tipas    : 131 
Nominali įtampa   : 220-230 V, 50-60 Hz. 
Tiekiamas galingumas  : 100 W 
Elektros izoliacijos klasė  : II 
Apsaugos laipsnis   : IP20 
Sertifikatai   : TUV-GS, E24, EMC, CE 
Apsaugos grandinė   : yra 
 

IV. Prietaiso naudojimas 
 Dėmesio! Atnaujintoje siurblio versijoje įdiegta valdymo panelė (pav.)  

 
Mygtukų reikšmės: 
+/- Siurbimo galia. + Daugiau galios / - Mažiau galios. 
PUMP Turbo antgalio, arba jei naudojamas plovimo priedas, pompos (šampūno 
išpurškimo) įjungimas/išjungimas. 
 
Atidarykite kairį ir dešinį vandens talpos laikiklius 3(A pieš). Paspauskite dangčio fiksatorių 
2(A pieš) ir kilstelkite į viršų. Išimkite vandens skaidrios plastmasės konteinerį ir pripildykite 
šalto vandens iki leistino lygio (apie 2l paprastam siurbimui). (Jai tai modelis su integruota 
plovimo sistema,nuimdami skaidrų indą prilaikykite prispaudę pirstu apatinę plovimo sistemos 
dalį,nuimkite tik skaidrę.) 
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Tada įstatykite vandens konteinerį atgal į jo vietą. Nuimkite kabelį nuo siurblio, įjunkite jį į 
maitinimo lizdą (būtinai įsitikinkite ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso), 
įstatykite pageidaujamą siurbimo žarną ir įjunkite prietaisą. Jei norite valyti kilimus, kilimines 
dangas ar medžiagas, uždėkite elektrinį šepetėlį ir žarną su itegruotu elektros laidu. Jei norite 
valyti kietus paviršius, tokius kaip parketas, sienos ar lubos, naudokite sauso siurbimo žarną ir 
kombinuotą arba sienų šepetėlį. Vandens siurbimui ir dėmių valymui naudokite tik dregno  
siurbimo žarną. 
Draudžiama naudoti vandens ar kitų skyscių siurbimui  guminę žarną su integruotu 
elektros laidu. 
Prieš susiurbiant skysčius įpilkite 0,5 litro vandens į skaidrę vandens talpą, neviršykite 
leistinos normos. Norint valyti dėmes ant medžiagų ar kilimų, naudokite šepetėlį 22, prieš tai 
nuėmę šerelius. Prieš valant užsikimšusias kriaukles ar susiurbiant didesnį kiekį 
vandens patariame išimti HEPA filtrą. 
Jei siurbėte kokius nors skysčius, baigę darbą, susiurbkite du litrus švaraus vandens, kad 
prietaiso sistemos išsivalytų. Atlikę šią operaciją, leiskite prietaisui siurbti orą 3 minutes, kad 
jis pradžiūtų.  
EPIKA gaminiai yra apsaugoti elektros saugikliais. Kai įjungiate EPIKA dulkių siurblį užsidega 
lemputė, kuri yra rankenos viršuje.  
Jeigu prietaisas nukristų ar vandens konteineris būtų perpildytas, ar perkaistų, jis gali 
automatiškai išsijungti, tuomet užsidegs raudona lemputė. Tik patikrinę ir pašalinę visas kliūtis 
galite naudoti prietaisą toliau. 
 

Siurbimas 
Ant pagalvėlių, antklodžių, pliušinių žaislų gali rinktis dulkės, dulkių erkutės, jų ekskrementai ir 
bakterijos. Dabar jūs galite išvalyti visus šiuos nešvarumus tiesiog susiurbdami ir 
suskaidydami juos  vakuumo ir gaiviklių pagalba. Norėdami išvalyti tam tikrus daiktus, 
sudėkite juos į plastikinį maišą.Nuimkite dangtelį, kuris yra prietaiso galinėje pusėje, išimkite 
hepa filtrą, pripildykite vandens konteinerį, praturtinkite jį pasirinktais aliejais(nepilkite didelio 
kiekio aliejų vėliau šis kvapas gali erzinti,patariame įpilti tik keletą lašiukų), pritvirtinkite 
siurbimo žarną ir uždėkite antgalį su šepetuku. Žarnos antgalį su uždetu šepetuku įkiškite į 
plastikinį maišelį ir tvirtai laikykite, kad neįeitų oras. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti apie 
30 sekundžių. Tada atjunkite žarną nuo prietaiso priekinės pusės ir pritvirkinkite ją ant 
išpūtimo angos. Dabar pūskite gryną orą, praturtintą aliejais, apie 2 – 3 minutes. Niekada 
neišjunkite prietaiso šios operacijos metu. Geriausius rezultatus pasieksite pakartodami šias 
operacijas 2 – 3 kartus. 
 

Oro valymas,drėkinimas,gaivinimas(kvėpinimas) 
Nuimkite dangtelį, išimkite hepa filtrą, įjunkite siurblį be žarnos, kambariui iškvėpinti ir 
sudrėkinti užtenka 10-20 minučių. Naudokite tiktai originalius EPIKA oro gaiviklius. Už žalą, 
kuri gali būti padaryta naudojant neoriginalius EPIKA priedus, gamintojas neatsako. 
 

Elektrinis šepetėlis 
Dėmesio! Atnaujintoje  siurblio versijoje su valdymo panele šepetėlio 

įjungimui/išjungimui skirtas mygtukas PUMP.  
Tik sausam valymui!  
EPIKA su elektriniu šepetėliu idealiai tinka giliam kilimų  kiliminių dangų valymui. 

Naudodami elektrinį šepetėlį, naudokite žarną 14.  
Įstatykite žarną į prietaisą ir prijunkite žarnos kabelį į lizdą, kuris taip pat yra ant prietaiso. 
Kabelį, kuris yra ant rankenos įjunkite į jam skirta lizdą. Prieš pradedant naudotis įsitikinkite, 
kad elektrinio šepetėlio jungiklis yra „parking“ pozicijoje. (Žiūrėkite  pav. B1) 
Dabar galite dirbti su elektriniu šepetėliu. Elektrinis šepetėlis turi automatinį išsijungimo 
saugiklį. Jei elektrinis šepetėlis užstrigtų, užsidegs raudona įspėjamoji lemputė. Tai gali 
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atsitikti susiurbus netinkamus daiktus: kilimų kutus ar kitus pan. daiktus. Jei taip atsitiktų, 
išjunkite prietaisą, išjunkite maitinimo kabelį ir lizdo, patikrinkite šepetėlį ir pašalinkite kliūtis.  
Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros.  
Dėmesio!  
Niekada nelieskite veikiančio elektrinio šepetėlio, nes galite susižeisti. Jei turite ilgus plaukus, 
saugokite, kad šepetėlis jų neįtrauktų. Niekada nenaudokite elektrinio šepetėlio minkštų 
paviršių valymui, purvas ir suodžiai ar panašių. Niekada nenaudokite elektrinio šepetėlio 
drėgnų kilimų siurbimui, nes tai gali sukelti trumpą jungimą arba prietaisas gali sugesti.  
Niekada nenaudokite elektrinio turbo antgalio vandens susiurbimui (plovimui). 
 

Valymas ir priežiūra 
• Periodiškai išplaukite vandens talpą.  
• Niekada nepalikite prietaiso pripildyto vandens (Vanduo paliktas siurblyje gali sugadinti 

siurblį, arba atsirasti nemalonus kvapas, jei tai įvyko kuo skubiau pristatykite dulkių siurblį į 
nurodytą servisą). 

• Dažnai išvalykite dulkių separatorių (centrifūgą)  
• Atsukite dulkių seperatoriaus veržlę (pav.10), pasinaudodami įrankiais (25 pav) 

komplektuojamais su prietaisu. Išimkite dulkių seperatorių (pav. 9) ir išplaukite jį po 
bėgančiu vandeniu. Tada įstatykite atgal. Šią operacija siūlome atlikti po kiekvieno 
naudojimo. 

• Hepa filtro keitimas 
•  Nuimkite dangtelį nuo galinės prietaiso dalies, išimkite hepa filtrą ir švariai išplaukite abi 

puses po bėgančiu vandeniu. Dėmesio! Nenaudokite muilo. Gerai nukratykite vandenį ir 
įstatykite atgal į vietą, įjunkite prietaisą (su arba be vandens) ir leiskite jam veikti 5 – 10 
min., kad likęs vanduo hepa filtre išdžiūtų. 

Rekomenduojame pakeisti hepa filtrą vieną kartą metuose. 
Jei valymo sistema pradėjo blogai siurbti arba garsiai dirbti, rekomenduojame atvežti į 
jums nurodytą servisą profilaktiniam valymui. (Gali reikėti pakeisti vidinį sistemos 
variklio filtrą, kurį patiems keisti draudžiama.) 
 
Gedimų pašalinimas 
Prietaisas neveikia Patikrinkite kabelį bei jungiklius. 

Patikrinkite ar tinkamai uždėta vandens talpa.  
Elektrinis šepetėlis neveikia Patikrinkite kabelį bei jungiklius (PUMP). 

Patikrinkite, ar elektrinis šepetėlis neužsikimšęs, 
neužstrigęs.   

Prietaisas veikia, bet nesiurbia Patikrinkite, ar neužsikimšusi žarna.  
Patikrinkite, ar švarus dulkių nusodintuvas. 

Iš prietaiso teka vanduo. Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas dulkių nusodintuvas.  
Patikrinkite, ar vandens talpoje nėra per daug vandens. 
Patikrinkite, ar švarus dulkių nusodintuvas. 

Prietaisas veikia netinkamai  Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas dulkių nusodintuvas.  
Patikrinkite, ar dulkių nusodintuvas nepažeistas ir švarus.  
Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas dulkių nusodintuvas.  
 Patikrinkite, ar ne per daug vandens talpoje. 
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Patarimai naudojant valymo sistemą EPIKA. 
1. Nepamirškite kuo dažniau komplektacijoje esančiu rakteliu, šepetėliu nusukti ir švariai 

išvalyti separatoriaus sparnuotę, tuo pačiu metu drėgnu skudurėliu nuvalykite visas 
matomas nešvarias gumines tarpines. 

2.  Nenaudokite elektrinio turbo vibracinio antgalio kiekvieną kartą siurbdami, tai gali pakenkti 
Jusų kilimui (išpešioti jo plaukelius). 

3.  Po kiekvieno elektrinio turbo antgalio naudojimo švariai išvalykite jo šepetelį, valant turbo 
antgalio šepetėlį būtinai nuimkite nuo jo visus susirinkusius plaukus ar siūlus, nesiurbkite 
su turbo antgaliu jokių didesnių šiukšlių, laidų ar žaislų 

4.  Atidarius turbo antgalio dangtelį švariai nusiurbkite visus susirinkusius nešvarumus.  
5.  Nesiurbkite su turbo antgaliu  jei, nuo kilimo yra atirusių siulų, juos būtina nukirpti arba jei 

tai sintetinis kilimas prideginti, kad daugiau neirtų. 
6.  Niekada nenaudokite siurblio statybinėms dulkėms siurbti, (pvz. špakliaus dulkėms, tinkui 

ir tt.) tai gali pakenkti Jūsų siurblio filtravimo sistemai ir sugadinti siurblį. 
7.  Viena kartą metuose rekomenduojame pristatyti siurblį į UAB “Krinona” servisą 

profilaktiniam valymui, pakeisime vidinį variklio filtrą, taip pat jis kuo skubiau turi buti 
keičiamas jei atidarius dangtelį ir nuėmus HEPA filtrą angoje matosi daug nešvarumų. 

8.  Jei siurbėte didelį kiekį šiukšlių dažnai pakeiskite vandenį, nes sutiršėjus vandeniui 
vandens filtras gali nespėti filtruoti ir tai gali pakenkti Jūsų siurblio filtravimo sistemai. 

Garantinės sąlygos 
Garantija netaikoma, jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas ar jei jis buvo sugadintas 
dėl vartotojo kaltės.  
Garantija taip pat netaikoma žarnoms ir šepetėliams.  
Į garantiją neįeina transportavimo išlaidos.  
 
Kilus klausimams, kreipkitės į tiekėją. 
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Epika® su plovimo priedu 
(kita modifikacija) 

DĖMESIO! Skysčių siurbimui naudokite tik tam skirtą vandens siurbimo žarną, bei 
plastikinius vamzdžius. 

Draudžiama skysčių susiurbimui naudoti elektrinį turbo šepetį, bei žarną su laidu 
(dryžuota). 

Naudojant siurblį su išpurškimu nustatykite maksimalų siurbimo galingumą. 
Siurblio paruošimas darbui 
1. Atidarykite svirteles (žr. pav. A 4 psl.2) 
2. Pirštu prilaikykite plovimo priedą, tada ranka imkite skaidrų vandens indą nuo siurblio 

apatinės dalies (pav.) 

 
3. Nuimkite plovimo skysčio talpą, esančią po permatomu indu. 
4. Į plovimo talpą pripildykite vandens (plovimo skysčio) iki iškilimo, 2-2,5 l., bet ne 

daugiau. Iškilimas turi likti neapsemtas!(pav.). 

 
Šis iškilimas turi likti neapsemtas
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5. Surinkite skysčių siurbimo žarną, fiksatoriais  pritvirtinkite išpurškimo žarnelę prie 
pagrindinės siurbimo žarnos (pav.). 
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6. Prijunkite vandens išpurškimo žarnelę prie siurblio ir pasukite kol užsifiksuos (pav.). 

 
7. Sujunkite plastikinius vamzdžius, fiksatoriais prie jų pritvirtinkite išpurškimo žarnelę ir 

užfiksuokite prie rankenos (pav.). 

 
 

 

Pasukite, kaip parodyta, kol užsifiksuos

Pastumkite kol užsifiksuos



 14 

8. Atidarykite dangtelį, esantį siurblio apačioje, ištraukite laidą ir įjunkite į prie žarnos 
prijungimo esantį lizdą (pav.). 

 
Dėmesio! Valdymo panelėje vandens (šampūno) išpurškimo 
įjungimui/išjungimui skirtas mygtukas PUMP (žr. valdymo panelės pav.). 

 
 
 
 
 
 
Garantinės sąlygos 
Garantija netaikoma, jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas ar jei jis buvo sugadintas 
dėl vartotojo kaltės.  
Garantija taip pat netaikoma žarnoms ir šepetėliams.  
Į garantiją neįeina transportavimo išlaidos.  
Kilus klausimams, kreipkitės į tiekėją. 

_______________________________________________ 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės 
priežiūros (serviso) centras 

Šiaulių g. 50, Kaunas 
tel.: (8-37) 215104, www.krinona.lt 

Atidarykite dangtelį ir ištraukite laidą 

Prijunkite į prie žarnos esantį lizdą


