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VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

 Prieš valydami prietaisą, kištuką būtinai ištraukite iš elektros lizdo.
 Po kiekvieno naudojimo, išpilkite vandenį iš permatomo vandens bakelio. Išvalykite ir 

nusausinkite jį.

 Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada jame 
nepalikite vandens ir purvo.

 Patraukite ir nuimkite vandens filtro pagrindinę dalį ir oro įsiurbimo kaklelį. Šios dalys gali 
būti valomos šiltu, muiluotu vandeniu arba po tekančio vandens srove. Nusausinkite šias 
dalis prieš jas vėl sumontuodami.

 Reguliariai tikrinkite Hepa filtro švarumą. Jei jis nešvarus, išvalykite. Po kurio laiko filtras 
praranda savo valomąsias savybes, tad jį reikia keisti.

 Prietaisą neškite laikydami už pagrindinės rankenos.
 Naudokite tik originalias dalis ir priedus: tai užtikrins efektyvų valymo procesą ir sklandų 

prietaiso veikimą. Jų įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre.

DĖMESIO: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.
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 DĖMESIO: niekada nesiurbkite šlapių grindų ar vandens iš praustuvo. Siurbliu 
naudokitės tik sausam siurbimui.

V. PRIETAISO NAUDOJIMAS

 Sumontuokite prietaiso dalis ir paruoškite jį naudojimui.
 Atsižvelgdami į siurbimo paskirtį ir vietą, pasirinkite priedus. Juos pritvirtinkite prie 

prietaiso arba prie ilginančių vamzdelių.
 Kad valymo procesas būtų kuo efektyvesnis, priedus naudokite taip, kaip nurodyta žemiau:

- pagrindinis šepetys – kilimų ir grindų valymui.
- antgalis siauriems plyšiams – sunkiai prieinamų vietų valymas (pvz., tarpai tarp 

radiatorių, stalčių ir pan.).
- ilginamasis vamzdelis – plunksnų, žemių, nuosėdų ir pan. valymui.
- mažas šepetys – baldų, užuolaidų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų valymui.
- apvalus šepetys – užuolaidų valymui arba dulkių šalinimui.
- kietų grindų šepetys – dulkių ir pan. valymas nuo kietų grindų, pvz., parketo.

 Įjunkite kištuką į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką.

 Kai baigėte siurbimą, išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką. 
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir suvyniokite jį paspaudę laido suvyniojimo mygtuką. 
Kai kuriuose modeliuose pakanka laikyti ir lengvai traukti laidą, kad jis būtų suvyniotas.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS 
INSTRUKCIJAS.
IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ.

I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
 Šis prietaisas nėra skirtas naudoti neįgaliems asmenims, vaikams bei tiems, kurie neturi 

pakankamai žinių tai daryti, nebent jie yra apmokomi ir prižiūrimi atsakingo asmens.
 Prižiūrėkite vaikus, kad naudojimo metu jie nesiartintų prie prietaiso.
 Patikrinkite, ar prietaiso naudojama įtampa (po ratukais) atitinka įtampą jūsų namuose. Tik 

tada įjunkite prietaisą.
 Prietaisą junkite į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
 Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nebus visiškai paruoštas naudojimui.
 Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
 Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir išryškėjo 

defektai ar lūžusios dalys. Tokiu atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės 
priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.

 Prietaiso ratukais nepervažiuokite laido, nes taip galite jį pažeisti.
 Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 Niekada neįmerkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
 Nenaudokite prietaiso, jei jis turi defektų.
 Po naudojimo visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 Visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą. Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir 

žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai apsaugos nuo nemalonių kvapų, o dulkių maišas 
išliks sausas.

 Nenukreipkite žarnos į akis ar ausis, nedėkite jos į burną kai prietaisas įjungtas.
 Būkite itin atsargūs, kai valote laiptus.
 Į vandens talpą įpilkite vandens iki gamintojo nurodyto raudono brūkšnio esančio vandens 

talpoje- nei daugiau nei mažiau.
 Nenaudokite siurblio be vandens (vandens talpoje).
 Naudojantis visada stebėti  vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį vandens talpoje

Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. Vandens kiekis negali viršyti MAX žymos.
 Naudojantis siurbliu stebėti ar neužputojo vanduo. Kai kurie kilimai yra impregnuoti 

atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant putoja ir taip gali sugadinti siurblį.
 Nenaudokite jokių kitų chemikalų (šampūno, dušo žėlė ir pan. ) į vandenį ,o naudokite tik tam 

skirtus kvapus siurbliams.
 Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.
 Kad užtikrintumėte gerą prietaiso veikimą ir ateityje galėtumėte pasinaudoti garantiniu 

aptarnavimu, naudokite tik originalias prietaiso dalis.
 Jei prireiks atsarginių dalių arba prietaisas suges, susisiekite su autorizuotu techninės 

priežiūros centru.
 Nelaikykite prietaiso drėgnoje vietoje.
DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų medžiagų 
arba objektų, kurie prisigėrė šių medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių skysčių kaip 
aliejus, benzinas, alkoholis, skiediklis ar medžiagų, kurių temperatūra yra aukštesnė nei 60° C. 
Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti 
sveikatai kenksmingas dulkes.
Dėmesio: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.

II. PRIETAISO DALYS 
A. VARIKLIO DALIS
Šioje dalyje yra variklis, jungiklis ir veikimo dalys. Ant variklio dalies rasite Hepa filtrą, kuris 
filtruoja dulkes ir kitus nešvarumus.
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A1. Įjungimo-išjungimo jungiklis 
A2. Laido įtraukimo mygtukas
A3. Hepa filtras
A4. Hepa filtro dangtelis
A5. Oro įsiurbimo anga
A6. Pagrindinė rankena
A7. Ratukai
A8. Spaustuvo korpusas

B. TALPYKLOS DALIS

Ši dalis skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji yra
pagrindinėje prietaiso dalyje.

B1. Permatomas vandens bakelis 
B2. Permatomo vandens bakelio dangtelis
B3. Permatomo vandens bakelio rankena
B4. Vandens filtro pagrindinė dalis 
B5. Vandens filtro vamzdelis
B6. Vandens filtro vamzdelio anga

C. ŽARNOS DALIS
Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliais. Įsiurbimo antgalis 
sujungtas su talpyklos grupe: žarna įkišama į įsiurbimo angą. Prireikus, įsiurbimo vamzdeliai gali
būti sujungiami su rankenėle. Ant rankenėlės yra slankiojama dalis, padedanti nustatyti įsiurbimo
galią. Žarnos grupė gali būti pastatyta ant variklio dalies su pakabo pagalba.

C1. Lanksti įsiurbimo žarna
C2. Sustumiamas vamzdelis
C3. Pagrindinis šepetys
C4. Turbo šepetys 

D. PRIEDŲ DALIS
Komplekte esantys priedai skirti skirtingiems valymo tikslams.
D1. Priedų laikiklis
D2. Antgalis siauriems plyšiams valyti
D3. Apvalus antgalis
D4. Mažas antgalis
D5. Kvapai
D6. Mažas turbo šepetys
D7. Parketo šepetys

III. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: BORA5000Z
Įtampa: 220 – 240 V, 50 – 60  Hz
Galingumas: 2400 W (maksimalus)
Elektros izoliacijos klasė: II
Laido ilgis: 6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

DĖMESIO: nejunkite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
 Laikydami už rankenos, pakelkite talpyklos dalį ir padėkite ją į šalį.
 Traukdami talpyklos dangtelį, išimkite vandens filtro vamzdelį ir vandens filtro pagrindinę 

dalį.
 Sekdami instrukcijas patikrinkite, ar prietaiso dalys ir priedai, kuriuos išimsite iš bakelio, 

nėra pažeisti ir ar nieko netrūksta. 
 Jei prietaisą naudosite iš karto, į permatomą vandens bakelį pripilkite vandens (iki 

maksimalaus viduje pažymėto lygmens – 1,2 l).

          

 Įlašinkite 2 – 3 lašelius komplekte esančio kvapo į vandenį: jūsų kambariai maloniai kvepės.
 Atgal į jų vietas (į permatomą bakelį) sudėkite vandens filtro pagrindinę dalį ir vandens filtro

vamzdelį. Uždėkite vandens talpyklos dangtelį.
 Ant pagrindinės prietaiso dalies uždėkite permatomą talpyklos dalį.

 Kad žarnos dalį sujungtumėte su pagrindine prietaiso dalimi, žarnos galvutę uždėkite ant 
galvutės, esančios ant talpyklos.
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