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 PRIEDAI 

PAEU0325 

18.5V BATERIJA 

PAEU0326 25.9V BATERIJA 

PAEU0327 

18.5V BATERIJOS ĮKROVIKLIS 
* 

PAEU0328 

25.9V BATERIJOS ĮKROVIKLIS 

* 

PAEU0329 FILTRAS

PAEU0330 

RANKINIS DULKIŲ ŠEPETYS + SUKAMAS 

ĮTERPIAMAS ŠEPETYS 
* 

* 

Priedai yra parduodami visuose geriausiose buitinės technikos parduotuvėse, 

oficialiame „Polti“ Paslaugų Centre arba internetu www.polti.com. 
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SAUGUMO PERSPĖJIMAI 

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS 

DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ , ATIDŽIAI 

PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR PERSPĖJIMUS 

ESANČIUS ŠIAME INSTRUKCIJŲ VADOVE IR ANT PAČIO 

PRIETAISO. 

„Polti S.p.A“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kylančią dėl bet 

kokio netinkamo šio prietaiso naudojimo. 

Naudokite tik kaip parašyta šiame instrukcijų vadove. 

Bet koks prietaiso naudojimas neatitinkantis šių instrukcijų panaikina 

garantiją. 

•Niekada neardykite ar neremontuokite prietaiso, nebent tai parodyta šiame

vadove. Gedimo ar sutrikimo atveju nebandykite prietaiso remontuoti patys.

Stipraus sutrenkimo, nukritimo, apgadinimo ar įkritimo į vandenį atveju,

prietaisas nebetinka naudojimui. Gali nutikti nelaimingų atsitikimų, jeigu

naudosite neteisingai ir nesilaikysite instrukcijų. Visada susisiekite su

autorizuotu priežiūros centru.

• Prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

turintiems psichinę, jutiminę arba protinę negalę, arba patirties bei žinių

trūkumą, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti šį

prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikai negali žaisti su prietaisu.

Šio prietaiso valyti ir prižiūrėti negali vaikai, nebent jie yra prižiūrimi.

Prietaisą ir baterijos įkroviklį laikyti vaikams, jaunesniems nei 8 metai,

nepasiekiamoje vietoje.

• Visas įpakavimui skirtas dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje: tai

nėra žaislai. Plastikinius maišus laikykite
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vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Siekiant sumažinti nelaimingų

atsitikimų, tokių kaip ugnis, elektros šokas, asmens sužalojimai ar

nusideginimas, pavojų, naudojimo ir pasiruošimo metu, sandėliuojant ir

taisant laikykitės nurodytų saugumo instrukcijų.

• Prieš tvarkydami prietaisą, išimkite iš jo bateriją.

• Baterijos išėmimo metu prietaisas turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.

• Baterija turi būti saugiai išimta (žr. „Baterijos išėmimas“).

PAVOJUS SUSIJĘS SU ELEKTROS - ELEKTROS SROVĖS 

TIEKIMU 

• Įžeminimo sistema ir liekamosios srovės grandinės jungiklis užbaigtas su

magnetotermine išpjova, užtikrina saugumą naudojant elektros prietaisus.

Dėl jūsų pačiu saugumo, patikrinkite, ar elektros sistema, į kurią įjungtas

baterijos įkroviklis, atitinka galiojančius įstatymus.

• Baterijos įkroviklis skirtas įkrauti baterijas esančias prietaise. Nenaudokite

prietaiso prijungto prie baterijos įkroviklio.

• Nejunkite baterijos įkroviklio į elektros tinklą, jei įtampa esanti sienoje

neatitinka vidinės baterijos įkroviklio elektros įtampos.

• Neperkraukite lizdo adapteriais ir / arba transformatoriais.  Junkite produktą

prie vieno lizdo, kur elektros srovė atitinka pateikto kištuko srovę.

• Ilgintuvai, kurie neatitinka parodytos elektros srovės arba galiojančių

įstatymų, gali perkaisti ir
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trumpinti elektros tiekimą, sukelti gaisrą, elektros dingimą arba sugadinti 

prietaisą.  Naudokite tik tuos ilgintuvus, kurie atitinka bent 10A elektros 

srovę. 

• Norėdami ištraukti baterijos įkroviklį iš elektros lizdo, netraukite už

pagrindinio laido, bet laikykite už kištuko, kad nebūtų sugadintas kištukas ir

laidas.

• Kai nenaudojate baterijos įkroviklio, visada ištraukite jį iš elektros lizdo.

• Netraukite staigiai baterijos įkroviklio laido iš elektros lizdo ir

nesugadinkite jo (nesukite, nespauskite ir nebraižykite).  Laikykite laidą

atokiai nuo karštų ir/arba aštrių paviršių ir daiktų.  Venkite spausti laidus

tarp durų ar langų. Nespauskite laido į kampus. Nevaikščiokite ant laido.

Nenaudokite prietaiso ant laido.

• Jeigu baterijos įkroviklis ar maitinimo laidas yra pažeistas, dėl saugumo jį

turi pakeisti gamintojas, aptarnaujantysis specialistas arba panašios

kvalifikacijos žmogus.

• Nenaudokite baterijos įkroviklio basomis ir/arba drėgnu kūnų ar pėdomis.

• Nenaudokite baterijos įkroviklio šalia talpyklos, pilnos vandens,

pvz., plautuvės, vonios ir baseino.

• Neįmerkite baterijos įkroviklio ir kištuko į vandenį ar kitą skystį.

• Nedėkite objektų į baterijos kontaktus.

PAVOJAI NAUDOJANT PRIETAISĄ - 

SUŽALOJIMAS/NUSIDEGINIMAS 

• Prietaisas neturėtų būti naudojamas ten, kur yra sprogstamų ar nuodingų

medžiagų pavojus.

• Nesiurbkite skysčių ar šlapio purvo.

• Nesiurbkite toksinių medžiagų, rūgščių, tirpiklių, ploviklių ar ėsdinančių

medžiagų. Šių pavojingų medžiagų tvarkymas ir šalinimas turi būti

atliekamas
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vadovaujantis ant jų užrašytais nurodymais. 

• Nesiurbkite sprogstamųjų miltelių arba skysčių, angliavandenilių, atviros

liepsnos ar labai karštų objektų.

• Laikykite visas kūno dalis atokiau nuo dulkių įsiurbimo dalies ir nuo visų

kitų judančių dalių.

• Nenaudokite dulkių siurbimo funkcijos ant žmonių ir / arba gyvulių.

• Nelaikykite prietaiso prie karščio šaltinių, tokių kaip židiniai, krosnelės ir

orkaitės.

• Neuždenkite gaminio angų ir grotelių.

• Nenaudokite prietaiso, baterijos įkroviklio ar baterijos žemesnėje nei 0°C ir

aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.
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TEISINGAS PRIETAISO 

NAUDOJIMAS 
Šis prietaisas skirtas naudoti namuose kaip sausos 

medžiagos dulkių siurblys, naudojantis aprašymais ir 

instrukcijomis pateiktomis šiame vadove. Atidžiai 

perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas.  Jei 

pametėte šį instrukcijų vadovą, jį galite rasti ir/arba  

parsisiųsti iš www.polti.com tinklapio.   Skirtas tik 

purvui namuose siurbti. 

Nesiurbkite skysčių. 

Nenaudokite ant nuolaužų ar kreidos, cemento ar 

likučių iš statybų aikštelės, mūro. 

Nenaudokite ant žemės ir smėlio/grunto. 

Nenaudokite ant pelenų, suodžių ar deginimo likučių 

(židinių, kepsninių ir t.t.). 

Nenaudokite ant spausdintuvo, kopijavimo ar fakso 

dažų ir rašalo miltelių. 

Nesiurbkite smailių, aštrių ir sunkių daiktų.    Prietaisas 

veikia tik tinkamai įdėjus dulkių surinkimo talpyklą ir 

visas kitas dalis. 

Naudokite tik kaip parašyta šiame instrukcijų vadove. 

Bet koks kitas naudojimas gali sugadinti prietaisą ir 

galite netekti garantijos. 

„Polti SpA“ pasilieka teisę keisti įrangą ar aksesuarų 

specifikaciją be išankstinio perspėjimo. 

INFORMACIJA NAUDOTOJAMS 
Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19 / ES, dėl 

elektros ir elektroninių prietaisų, šis įrenginys negali 

būti išmestas kartu su buitinėmis atliekomis, jis turi būti 

siunčiamas į oficialią surinkimo vietą. Šis prietaisas 

atitinka ES direktyvą 2011/65 / ES. 

Perbrauktas šiukšlių konteinerio ženklas 

rodo, kad pasibaigus prietaiso tarnavimo 

laikui, jis turi būti išmetamas atskirai nuo 

kitų 

šiukšlių. Naudotojas turi išmesti prietaisą tinkamoje 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo 

vietoje. Tinkamas atliekų rūšiavimas, siekiant 

palengvinti tolimesnį perdirbimą, apdorojimą ir saugant 

aplinką, padeda išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir 

žmonių sveikatai ir skatina medžiagų, iš kurių prietaisas 

yra pagamintas, perdirbimą. Neteisėtas išmetimas 

savininkui užtraukia galiojančiuose teisės aktuose 

numatytų administracinių sankcijų taikymą. 

BATERIJOS IŠĖMIMAS 
Baterijose yra medžiagų, kurios yra potencialiai 

žalingos aplinkai. Prieš išmesdami prietaisą, išimkite 

baterijas, neišmeskite jų su buitinėmis atliekomis, bet 

nuneškite į oficialų surinkimo centrą. 

Baterijos, pagamintos iš ličio, gali sprogti aukštoje 

temperatūroje arba įmetus į ugnį. 

Prieš išmetant bateriją įsitikinkite, kad ji išsikrovusi, 

palikdami prietaisą įjungtą. kol jis pats išsijungs. 

Norėdami išimti bateriją, paspauskite du baterijos 

šonuose esančius mygtukus ir kelkite aukštyn (21). 

SVARBU 
Forzaspira SR yra praktiškas dulkių siurblys, kuris gali 

būti naudojamas kaip stacionarus arba nešiojamas, 

belaidis siurblys, garantuojantis visišką judesių laisvę. 

Sulankstomos rankenos dėka, jis yra lengvas, lengvai 

valdomas ir pasiekia net sunkiausiu kampus. 

1. PRIETAISO PARUOŠIMAS.

Išimkite prietaisą iš įpakavimo,

patikrinkite ar prietaisas nesugadintas ir

ar yra visos dalys. 

1.1 PRIETAISO SURINKIMAS 

- Pritvirtinkite rankeną prie pagrindinės dalies (1) ir 

prisukite ją pateiktu varžtu (2).

- Pritvirtinkite šepetį (3). Norėdami nuimti šepetį, 

paspauskite fiksavimo mygtuką (4).

- Ant nešiojamo dulkių siurblio  paspauskite 

atrakinimo mygtuką, kad nuimtumėte jį nuo pagrindinės 

dalies.(11). 

- Įdėkite bateriją į nešiojamą dulkių siurblį (22).

- Įstatykite nešiojamą dulkių siurblį į pagrindinę dalį.

1.2 PRIETAISO KROVIMAS 

Prieš pirmą naudojimą baterija turi būti pakrauta. 

- Įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas ir prijunkite 

baterijos įkroviklį į prietaiso kištuką (5).

- Įjunkite baterijos įkroviklio kištuką į lengvai

prieinamą elektros lizdą.

Įkroviklio kaitimas krovimo metu yra normalu.



L
IE

T
U

V
IŠ

K
A

I 

- Indikacinė lemputė (B) pradės mirksėti.  Kai abi 

indikacinės lemputės užsidegs (  C         B), 

baterija bus pakrauta (6).

Kai baterija yra visiškai išsikrovusi, jos krovimo laikas 

yra maždaug 5 val. 

- Prieš ištraukiant baterijos įkroviklį iš elektros lizdo,

atjunkite jį nuo prietaiso.

BATERIJOS VEIKIMO TRUKMĖ 

Baterijos veikimo trukmė priklauso nuo naudojimo.  

Žemiau yra pateikti veikimo trukmės laikai įvairiose 

situacijose: 

STACIONARUS DULKIŲ SIURBLYS 

FUNKCIJA SR 25.9_PLUS SR 18.5 

GRINDYS iki 56 min iki 45 min 

KILIMAS iki 40 min iki 30 min 

TURBO iki 20 min iki 20 min 

NEŠIOJAMAS DULKIŲ SIURBLYS 

SR 25.9_PLUS iki 20 min 

SR 18.5 iki 20 min 

Kai indikacinė lemputė   (B) mirksi, išjunkite 

prietaisą ir pakraukite. (žiūrėti 1.2 dalį). 

DĖMESIO: Po prietaiso naudojimo, prieš dėdami 

krauti, palaukite, kol baterija atvės. 

2. STACIONARAUS DULKIŲ 

SIURBLIO NAUDOJIMAS
2.1 Laikykitės 1 skyriaus. 

2.2 Įjunkite prietaisą, pajudinkite žymeklį į „Grindys“ 

arba „Kilimas“ poziciją, priklausomai nuo to kokį 

paviršių valysite (7). 

Grindys: visokių tipų grindims (keramikinėms, 

parketui, terakotinėms). 

Kilimas: kilimėliams ir kilimams. 

Sukamasis šepetys yra įjungiamas „Kilimo“ funkcijoje.  

Šiurkštus cilindras pradės suktis taip sukurdamas 

geresnį sukibimą su paviršiais. 

2.3 Didesniam siurbimo galingumui, „Turbo“ funkcija 

gali būti aktyvuota paspaudus „Turbo“   (8)  

mygtuką. Užsidegs indikacinė (A) lemputė (6). 

Norėdami išjungti „Turbo“  funkciją paspauskite (8) 

mygtuką, indikacinė lemputė užges (6). 

2.4 Paspaudus ant rankenos esantį mygtuką, 

dulkių siurblį galima pasukti taip, kad jis tilptų po 

baldais ir lovomis, o tai reiškia, kad nereikės daug 

lankstytis (9). 

2.5 Norėdami išjungti prietaisą, grąžinkite žymeklį į 

OFF poziciją. 

2.6 Tik SR  25.9_Plus modeliuose į šepetį yra įstatytos 

LED šviesos, kurios įsijungia, kai pradedate valyti (10), 

idealu siekiant pamatyti purvą ant paviršių. 

3. NEŠIOJAMO DULKIŲ SIURBLIO 

NAUDOJIMAS
3.1 Laikykitės 1 skyriaus. 

3.2 Norėdami nuimti nešiojamą dulkių siurblį nuo 

rankenos, paspauskite atrakinimo  mygtuką (11). 

3.3 Norėdami įjungti paspauskite ON/OFF mygtuką (12). 

3.4 Norėdami išvalyti sunkiausias dėmes, perkelkite 

siurbimo antgalį į priekį (13). Ant siurbimo antgalio 

galima uždėti mažą šepetį, kuris yra po nešiojamu 

dulkiu siurbliu (14). 

3.5 Norėdami išjungti prietaisą paspauskite ON/OFF 

mygtuką (12). 

 Negalima keisti siurbimo galios. 

4. DULKIŲ SURINKIMO TALPOS

IŠTUŠTINIMAS IR VALYMAS
DĖMESIO: Neviršykite ant dulkių surinkimo 

talpos parodytos „FULL“ ribos, kitaip filtrai 

užsikimš taip sumažindami siurbimo galią. 

DĖMESIO: Norėdami ištuštinti dulkių surinkimo 

talpą, nuimkite prietaisą nuo pagrindinės 

rankenos. 

4.1 Kai dulkių surinkimo talpa yra pilna išjunkite 

prietaisą. 

4.2 Paspauskite  „PUSH“  (15)  mygtuką norėdami 

atidaryti ir ištuštinti talpą (15). DĖMESIO: Paspaudus 

„PUSH“ mygtuką, atsidarys talpos apačia, todėl šią 

operaciją rekomenduojame daryti virš šiukšlių 

dėžės. 

4.3 Uždarykite dulkių surinkimo talpos dugną. 

Išvalykite po kiekvieno naudojimo. 

5. PRIEŽIŪRA
Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo 

elektros lizdo. 

Norėdami nuvalyti prietaiso išorę, naudokite drėgną 

šluostę ir vandenį iš čiaupo. 

Nenaudokite jokių valymo priemonių. 
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Prietaisą laikykite vėsioje, sausoje vietoje, venkite 

didelio šalčio ir karščio, kitaip gali nukentėti baterijos 

veikimas. 

5.1 FILTRO VALYMAS 

Norėdami išvalyti filtrą sekite šias instrukcijas: 

- Ištuštinkite dulkių surinkimo talpą kaip aprašyta 4 

skyriuje. 

- Paspauskite dulkių surinkimo talpos atrakinimo 

mygtuką (16). 

- Išimkite filtrą (17).

- Atskirkite filtro apsauginį tinklelį nuo paties filtro 

(18). 

- Nuplaukite visas dalis po tekančiu vandeniu ir leiskite 

joms natūraliai, atokiau nuo šilumos šaltinių, bent 24 

valandas, džiūti. 

- Viską sudėkite atgal kartodami aukščiau parašytus

žingsnius atvirkštine tvarka.

DĖMESIO: Prieš sujungdami dulkių surinkimo 

talpoje esančius komponentus patikrinkite, ar jie 

yra sausi. 

DĖMESIO: Valydami patikrinkite filtrus. Jei yra 

matomas pažeidimas, pakeiskite filtrus. 

DĖMESIO: Nevalykite filtro šepečiu, nes tai gali 

pažeisti filtrą ir sumažinti jo galingumą. 

Nenaudokite valymo priemonių, netrinkite filtro ir 

neplaukite jo indaplovėje. 

Filtrą reikėtų keisti kas šešis mėnesius.    Filtrai 

parduodami buitinės technikos parduotuvėse, 

„Ploti“ paslaugų centruose ir www.polti.com. 

5.2 ŠEPEČIO VALYMAS 

Norėdami išvalyti šepetį sekite šias instrukcijas: 

- Atskirkite šepetį nuo dulkių siurblio paspausdami

atrakinimo mygtuką (4).

- Apsukite šepetį ir pakelkite cilindro užrakto kablį 

(19). 

- Išimkite šiurkštų cilindrą (19).

- Nuvalykite šiurkštų šepečio cilindrą (20).

- Viską sudėkite atgal ir uždarykite šepetį atlikdami 

aukščiau pateiktas funkcijas atvirkštine tvarka.

6. LAIKYMAS
6.1 Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir nėra 

kraunamas. 

6.2 Ištuštinkite dulkių rinkimo talpą. 

6.3 Padėkite prietaisą vertikalioje pozicijoje. 
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7. TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

Dulkių siurblys neįsijungia Išsikrovusi baterija. 

Prietaisas išjungtas. 

Pakraukite bateriją. 

Įjunkite prietaisą. 

Neveikia šepetys Šepetys nepakankamai gerai 

pritvirtintas. 

Kažkas trukdo suktis šepečio 

šeriams. 

Patikrinkite ir teisingai uždėkite šepetį. 

Išvalykite šepetį taip kaip parodyta 

priežiūros aprašyme. 

Siurbimo metu sumažėja 

galingumas. 

Dulkių rinkimo talpa yra pilna Ištuštinkite dulkių rinkimo talpą. 

Krovimo metu baterijos 

įkroviklis karštas. 

Tai yra normalu kai baterija 

kraunasi. 

—————————— 

Jei problemos neišnyksta, susisiekite su autorizuotu „Polti“ paslaugų centru (žiūrėti www.polti.com norimai 

datai) arba klientų aptarnavimo centru. 
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GARANTIJA 
Šis prietaisas yra skirtas tik vidaus naudojimui ir turi 

dviejų metų garantiją nuo pirkimo datos, galiojančią dėl 

bet kokių defektų, atsiradusių tuo metu, kai prekė buvo 

siunčiama ar perkama. Pirkimo data turi būti nurodyta 

galiojančiame pirkimo dokumente, išduotame 

pardavėjo, mokesčių įrodymui. 

Remontui prie prietaiso turi būti pridedamas pirkimo 

įrodymas. 

Ši garantija neturi įtakos vartotojų teisėms, 

užtikrinamoms ES Direktyva 99/44 / EB, dėl kai kurių 

vartojimo prekių pardavimo ir garantijos aspektų, 

kuriomis  vartotojai gali naudotis. 

Ši garantija galioja šalyse, kurios taikoma ES Direktyva 

99/44/EB. Kitoms šalims, taikomi vietiniai reglamentai 

dėl garantijų. 

KAM TAIKOMA GARANTIJA 

Garantijos laikotarpiu „Polti“ garantuoja nemokamą 

produkto gamybos ar gamyklinio broko taisymą, todėl 

klientas neprivalo mokėti už darbą ar medžiagas. 

Nepataisomas detales „Polti“ gali nemokamai pakeisti į 

naujas. 

Norėdamas pasinaudoti garantija, klientas turėtų 

aplankyti vieną iš „POLTI“ autorizuotų aptarnavimo 

centrų, su galiojančiu pirkimo įrodymu gautu iš 

pardavėjo mokesčių tikslais ir laikantis gaminio pirkimo 

datos. Be pirkimo įrodymo ir tinkamos pirkimo datos, 

už darbą bus imamas mokestis.  Išsaugokite pirkimą 

įrodančius dokumentus per visą garantinį laikotarpį. 

KAM GARANTIJA NETAIKOMA 

• Bet kokiam gedimui ar žalai susidariusiai ne dėl

gamyklinės klaidos. 

• Bet koks gedimas, atsiradęs dėl netinkamo arba ne 

pagal instrukcijas naudojimo, yra neatsiejama 

produkto pardavimo sutarties dalis.

• Bet kokiam defektui atsiradusiam dėl tam tikrų 

aplinkybių (gaisrai, trumpi sujungimai) arba sukeltų 

trečiosios šalies (sugadinimo). 

• Gedimams, kuriuos sukėlė neoriginalios „Polti“

atsarginės dalys ir remontas ar modifikacijos,

atliktos „Polti“ neįgalioto personalo ar paslaugų 

centro. 

• Gedimams sukeltiems paties pirkėjo. 

• Dalims (filtrui, šepečiams, žarnai, baterijoms ir t.

t.), sugadintoms naudojant arba kurios jau

susinaudojo per laiką. 

• Bet kokiai kalkių nuosėdų padarytai žalai.

• Defektai, atsiradę dėl priežiūros / valymo trūkumo 

pagal gamintojo instrukcijas.

• Naudojant neoriginalias „Polti“ dalis arba tas,

kurios buvo modifikuotos ar nepritaikytos prietaiso 

naudojimui. 

Netinkamai naudojus ir/arba naudojus ne pagal 

instrukcijas, bei nesilaikius visų perspėjimų pateiktų 

instrukcijoje, garantija netaikoma. 

„Polti“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią 

tiesioginę ar netiesioginę žalą asmenims, objektams ar 

gyvūnams sukeltą dėl nurodymų nesilaikymo pateiktų 

šioje instrukcijoje, dėl pateiktų įspėjimų naudojant ir 

prižiūrint produktus. 

Norėdami pamatyti „Polti“ autorizuotų priežiūros 

centrų sąrašą, apsilankykite puslapyje  

www.polti.com. 

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

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

Daugiau informacijos: www.krinona.lt




