
ĮKRAUNAMAS DULKIŲ SIURBLYS ZYLE
ZYWETCLEAN

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Saugumo taisyklės
Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, aprašytų žemiau.
PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS, PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ.
PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK NAMUOSE.
Išsaugokite instrukcijas atei es naudojimui.

 Nebandykite prietaiso taisy , keis , modifikuo  ar ardy . Pastebėjus bet kokį gedimą, kreipkitės į servisą.
 Nenaudokite  prietaiso  greta  karščio  ir  ugnies  šal nių,  galinčių  užsideg  ar  sprogių  medžiagų,  taip  pat  smilkstančių

cigarečių, žiebtuvėlių, židinio, veikiančios viryklės ir pan.
DĖMESIO: Nesiurbkite  prietaisu  degių  medžiagų  ar  toksiškų,  degių  skysčių  –  kaip  benzinas,  žiebtuvėlių  skys s  ir  kt.
Nesiurbkite muilinų skysčių, dažų, pigmentų ar korozinių skysčių. Nesiurbkite svylančių ar degančių medžiagų kaip karš
pelenai, neužgesintos cigaretės.

 Nekiškite jokių pašalinių objektų į prietaiso angas, laikykite jas atviras ir švarias nuo dulkių, plaukų ir bet kokių šiukšlių,
galinčių sumažin  oro trauką.

 Nemirkykite ir nešlapinkite, neplaukite prietaiso korpuso ir elektrinių dalių vandenyje.
 Nelieskite baterijos metaliniais daiktais.
 Prižiūrėkite vaikus, kai jie yra netoliese prietaiso. Neleiskite jiems žais  su prietaisu.
 Nelieskite įkrovimo kištuko ir stotelės drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
 Nelaikykite prietaiso saulėkaitoje ilgą laiką.
 Naudodami prietaisą, laikykite plaukus ir pirštus toliau nuo atvirų prietaiso angų ir judančių dalių.
 Naudokite k originalų adapterį.
 Jeigu metalinė kištuko dalis yra apdulkėjusi, nuvalykite ją su sausa minkšta šluoste.
 Adapteris skirtas 100–240 V įtampai. Įkiškite kištuką į el. nklo lizdą ir saugokite nuo vaikų.
 Prietaiso veikimo aplinkos temperatūra yra 0–40°C , nenaudokite žemesnėje ar aukštesnėje temperatūroje.
 Plas kinė plėvelė gali bū  pavojinga – laikykite atokiau nuo vaikų ir kūdikių.
 Nenaudodami prietaiso ar prieš jį valydami išjunkite įkroviklį iš el. nklo lizdo.
 Nenaudojant baterijos, laikykite prietaisą toliau nuo metalinių objektų kaip monetos, segtukai, klipsai ir kt.
 Nenukreipkite prietaiso UV-C lempos į žmones ar gyvūnus. Tikrindami veikimą, nkamai lempą uždenkite.
 Nenaudokite prietaiso, jei baterija yra pažeista.
 Neužkimškite oro įėjimo angos, nes tai gali perkai n  prietaisą.
 Nepurtykite s priai prietaiso, nes nešvarus vanduo gali patek  į variklio skyrių. Judindami laikykite prietaisą stačiai, kad

nešvarus vanduo nepatektų į variklio skyrių.
 Prieš  išmesdami  a tarnavusį  prietaisą,  išimkite  bateriją.  Pasirūpinkite  nkamu  jos  perdirbimu  ar  pristatykite  į  spec.

konteinerį ar surinkimo vietą. Nemeskite baterijos kartu su bui nėmis atliekomis.
  Visuomet ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą, kai ji prisipildo.
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Pakuotėje:

Techniniai parametrai:
Modelis ZYWETCLEAN
Matmenys 290 x 250 x 1150 mm
Svoris 4,3 kg
Įėjimas 30 V, 0,8 A
Galia 150 W
Baterija 25,2 V, 2600 mAh, ličio jonų
Švaraus vandens talpykla 680 ml
Nešvaraus vandens talpykla 450 ml
Veikimo laikas 24–27 min.
Įkrovimo laikas 5 val.
Veikimo režimai ECO / MAX

Sudedamosios dalys:
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Ekranėlis

ECO režimas – indikatorius švies baltai.

MAX režimas – indikatorius švies baltai.

Rodomas veikimo laikas nuo įjungimo iki esamojo momento.

UV lempa veikia  – indikatorius švies baltai.

Švaraus vandens talpykla tuščia – indikatorius lėtai mirksės 
raudonai. Pripildykite talpą švariu vandeniu.

Nešvaraus vandens talpykla pilna – indikatorius lėtai mirksės
raudonai. Ištuš nkite talpą.

Automa nio išsivalymo mygtukas paspaustas – indikatorius 
lėtai mirksės baltai. Prasidės automa nio išsivalymo ciklas.

Baterijos indikatorius – lėtai mirksės baltai įkraunant 
prietaisą. Pilnai įkrovus, mirksėjimas išsijungs.

Prieš pradedant naudo
Surinkimas

1. Išimkite  rankeną,  korpusą,  ličio  jonų bateriją,  švaraus vandens talpyklą,  nešvaraus vandens talpyklą,  šepe ,  įkrovimo
stotelę, džiovinimo padėklą, valymo įrankį iš pakuotės.

2. Įstatykite rankeną į korpusą. Spragtelėjimas reiškia, kad įstatyta taisyklingai.

3. Apverskite švaraus vandens talpyklą, įstatykite ją į korpusą palei švaraus vandens talpyklą, kol išgirsite spragtelėjimą.

4. Paspauskite baterijos išėmimo mygtuką ir įdėkite bateriją į jos vietą. Lengvai pastumkite, kol išgirsite spragtelėjimą.
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5. Išlygiuokite nešvaraus vandens talpyklos apačią su įpylimo anga, tuomet stumtelėkite į vidų, kol išgirsite spragtelėjimą.

6. Įstatykite besisukan  šepe  į šepečio pagrindą ir pasukite šepe , kad šepetys išsilygintų, o užraktas išsilygiuotų su užrakto
skyle, įtvir nkite šepe  užraktu.

Švaraus vandens talpyklos pripildymas
1. Švaraus  vandens  talpykla  yra  galinėje  korpuso pusėje.  Pirštais  suimkite  vandens  talpyklos  viršų  ir  patraukite  į  viršų,

norėdami išim .

2. Atsukite talpyklos dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir pripilkite vandens. Tuomet užsukite dangtelį ir įstatykite talpyklą į
prietaisą.

• Neužsukite dangtelio pernelyg s priai ar pernelyg silpnai, tai gali lem  vandens pratekėjimą.
DĖMESIO: normalu, jog pirmojo naudojimo metu vandens talpykloje galite ras  šiek ek vandens. Tai gamyklinių kokybės
testavimų metu likęs vanduo.

Įkrovimas
1. Įstatykite džiovinimo padėklą į įkrovimo stotelę kaip parodyta.

2. Pastatykite įkrovimo stotelę prie sienos. Prijunkite adapterį prie DC jung es, o adapterio kištuką įkiškite į el. nklo lizdą.
3. A) Pirmas variantas. Uždėkite visą prietaisą ant įkrovimo stotelės ir jį įkraukite.

B) Išimkite bateriją iš korpuso ir įkraukite ją esiogiai.
DĖMESIO: pirmą kartą įkraunant, kraukite bateriją 12 val.
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Naudojimas:
1. Pa krinkite ar rankena, abi talpyklos, baterija ir šepetys yra nkamai įstaty .

2. Paspauskite jungtuką ant rankenos, kad įjungtumėte prietaisą. Pasirinkite MAX režimą.

PATARIMAI:
• Nenaudokite prietaiso storesniems kilimams valy .
• Nenaudokite  prietaiso ypa ngos priežiūros reikalaujan ems kilimams, šilkiniams kilimėliams valy .
• Nepurkškite ant kilimų.

3. Palaikykite paspaudę purškimo mygtuką 8 s. prieš kiekvieną naudojimą. Purkškite vandenį, priklausomai nuo poreikio.
4. Laikykite rankeną ir traukite prietaisą į priekį ir atgal, norėdami valy  grindis.
5. Prietaiso rankenos naudojimo kampas turi bū  60,5° intervale (aukštyn ir žemyn). Naudojimo metu nepurtykite prietaiso.

6. Po kiekvieno naudojimo ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą.

ĮSPĖJIMAI:
• Netraukite prietaiso per kilimų kampus.
• UV lempa veiks automa škai ir išsijungs, išjungus prietaisą, arba a traukus nuo grindų.

DĖMESIO: nenukreipkite UV lempos į žmones ar gyvūnus dėl ultraviole nės spinduliuotės rizikos.
• Nešvaraus vandens talpyklą turi bū  ištuš nta ir išvalyta po kiekvieno naudojimo, kad neatsirastų blogo kvapo.
• Neapverskite prietaiso prieš valydami nešvaraus vandens talpyklą, nes nešvarus vanduo gali patek  į variklio

skyrių ir sugadin  prietaisą.
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Išsivalymo funkcija
Prietaisas gali išvaly  besisukan  šepe  ir vidinę įsiurbimo sistemą automa škai, aktyvavus išsivalymo funkciją:

1. Įsi kinkite,  kad  švaraus  vandens  talpykloje  yra  pakankamai  vandens.  Ištuš nkite  nešvaraus  vandens  talpyklą  prieš
išsivalymo funkcijos naudojimą.

2. Uždėkite prietaisą ant įkrovimo stotelės (1) ir įkiškite kištuką į el. nklą.
3. Paspauskite automa nio išsivalymo mygtuką (2), pradės lėtai mirksė  baltas indikatorius

Prietaisas pradės purkš  švarų vandenį,  valys šepe  ir  vidinę sistemą.  Nešvarus vanduo bus susiurbiamas į  nešvaraus
vandens talpyklą.

4. Pasibaigus automa nio išsivalymo funkcijai atjunkite kištuką iš el. nklo lizdo ir ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą.
PASTABA:  įsi kinkite,  kad  nešvaraus  vandens  talpykla,  HEPA ir  filtras  yra  nkamai  įstaty  prieš  atliekant  išsivalymo
funkciją.

Valymas ir priežiūra
Prieš valydami išjunkite iš el. nklo, išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją.

1. Kasdienei  priežiūrai  ir  valymui  naudokite  minkštą  sausą  šluostę,  kuria  valykite  prietaiso  korpusą  ir  įkrovimo  stotelę.
Prietaiso pagrindo ir grandiklio valymui naudokite minkštą, lengvai sudrėkintą šluostę.

2. Šepečio valymas.
Paspauskite  šepečio  užrakinimo mygtuką ir  pasukite  šepe  prieš  laikrodžio  rodyklę.  Ištraukite  šepe ,  nuvalykite jį  ir
apsauginę šepečio dalį valymo įrankiu.

3. Nešvaraus vandens talpyklos valymas.
Paspauskite nešvaraus vandens talpyklos išėmimo mygtuką ir išimkite talpyklą. Išimkite HEPA filtrą, dangtelį ir koštuvėlį.

4. Išmeskite šiukšles į šiukšlių dėžę, o nešvarų vandenį išpilkite į kanalizaciją. Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, koštuvėlį
ir dangtelį bei HEPA filtrą švariu vandeniu.
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5. Įkrovimo stotelės ir džiovinimo padėklo valymas.
A) Ištraukite kištuką iš el. nklo ir nuimkite prietaisą prieš valydami įkrovimo stotelę.
B) Išpilkite nešvarų vandenį iš įkrovimo stotelės. Naudokite minkštą sausą šluostę, kad nuvalytumėte įkrovimo stotelę ir
džiovinimo padėklą.

6. Laikymas.
A) Prieš padėdami laikymui, nusausinkite prietaiso korpusą, išpilkite ir išvalykite abi talpyklas, nusausinkite ir nuvalykite
šepečio pagrindą ir HEPA filtrą, koštuvėlį, įkrovimo stotelę, džiovinimo padėklą.
B) Šepetys gali bū  laikomas džiovinimo padėkle.

Įspėjimai:
• Nešvaraus  vandens  talpykla  turi  bū  išvalyta  ir  išdžiovinta  po  kiekvieno  naudojimo,  kad  išvengtumėte  blogo  kvapo

susidarymo.
• Laikykite prietaisą sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, kur nėra karščio šal nių.
• Laikykite prietaisą toliau nuo esioginių saulės spindulių.
• Baterija turi bū  pilnai įkrauta kartą per 3 mėn., jei prietaisas nėra naudojamas ir įkraunamas dažniau.

Dalių valymo/pakei mo dažnumas:
Švaraus vandens talpykla Valy  po kiekvieno naudojimo.
Nešvaraus vandens talpykla. Valy  po kiekvieno naudojimo.
HEPA Valy  po kiekvieno naudojimo. Pakeis  kas 3 – 6 mėn., priklausomai nuo naudojimo dažnumo.
Filtras Valy  po kiekvieno naudojimo.
Koštuvėlis Valy  po kiekvieno naudojimo.
Šepečio apsauga Valy  po kiekvieno naudojimo.
Besisukan s šepetys Valy  po kiekvieno naudojimo. Pakeis  kas 3 – 6 mėn., priklausomai nuo naudojimo dažnumo.
Džiovinimo padėklas Valy  po kiekvieno naudojimo.
Įkrovimo stotelė Valy  po kiekvieno naudojimo.
Slink es ratukai Valy  kartą per mėnesį.

Trikdžių šalinimas
Prieš nešdami prietaisą taisy , pa krinkite, ar galite išspręs  kilusią problemą, vadovaudamiesi lentelės nurodymais.

Problema Galima priežas s Sprendimas
Prietaisas neįsikrauna. Adapterio kištukas ne nkamai įkištas į el. 

nklo lizdą.
Pa krinkite adapterio kištuką.

Prietaisas ne nkamai sujungtas su 
įkrovimo stotele.

Nuimkite ir vėl uždėkite prietaisą ant 
įkrovimo stotelės.

Rankinis valdymas neveikia. Baterijos įkrova per žema. Pilnai įkraukite bateriją.
Rankena ne nkamai prijungta. Prijunkite rankeną nkamai.

Prietaisas neveikia. Nešvaraus vandens talpykla pilna. Ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą.
Nešvaraus vandens talpykla neprijungta. Prijunkite nešvaraus vandens talpyklą.
šepetys neprijungtas. Prijunkite šepe .

Ekranėlyje neteisingai rodoma švaraus 
vandens ikonėlė.

Prietaisas nesukalibruotas. Išimkite švaraus vandens talpyklą ir 
paleiskite prietaisą. Purkškite vandenį, kol 
visiškai išeikvosite vidinėje sistemoje likusį
vandenį. Tuomet paspauskite įjungimo 
jungtuką ir ECO/MAX mygtuką 5 s., kol 
ekranėlis du kartus sumirksės. Vėl 
bandykite naudo s prietaisu.

Įsiurbimo galia per silpna. HEPA užblokuotas. Išvalykite HEPA.
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HEPA drėgnas. Išdžiovinkite HEPA.
Grandiklis ne nkamai uždėtas. Tinkamai uždėkite grandiklį.

Švaraus vandens talpykla leidžia vandenį. Įpilta per daug vandens. Išpilkite vandens perteklių.
Švaraus vandens talpykla ne nkamai 
įstatyta.

Tinkamai įstatykite švaraus vandens 
talpyklą.

Dangtelis ne nkamai užsuktas. Tinkamai užsukite dangtelį.
Neveikia garsinė funkcija. Garsinė funkcija išjungta. Įjunkite garsinę funkciją.

Prietaisas neturi garsinės funkcijos. Garsinė funkcija negali bū  įjungta.
Prietaisas neatlieka automa nio 
išsivalymo funkcijos.

Adapteris neįkištas į el. nklo lizdą. Įkiškite adapterio kištuką į el. nklo lizdą.
Pilna nešvaraus vandens talpykla. Ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą.
Neužtenka švaraus vandens. Pripildykite švaraus vandens talpyklą.

Oro išėjimo angoje yra vandens lašelių. HEPA neprijungtas. Prijunkite HEPA.
Prietaisas buvo s priai sukratytas. Naudokite prietaisą nkamai.
Prietaisu buvo siurbtas skystas muilas. Ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą.

Prietaisas s priai kratosi. Šepetys nėra nkamai įstatytas. Tinkamai įstatykite šepe .
Visuomet šviečia „ištuš nkite vandens 
talpą“ įspėjimas.

HEPA užblokuotas. Išvalykite HEPA.
Nešvaraus vandens talpykla pilna. Ištuš nkite nešvaraus vandens talpyklą.

Dėmesio: įvykus čia neaprašytoms problemoms, leiskite prietaisą taisy  ar pakeis  įgalio ems klientų aptarnavimo centro 
specialistams, kad išvengtumėte pavojaus Jūsų sveikatai.

Klaidų kodai
Klaidos kodas Galima priežas s Sprendimas
FF:01 Per aukšta įtampa įkraunant. Pakeis  adapterį.
FF:02 Per aukšta srovė įkraunant. Pakeis  adapterį.
FF:03 Atvira grandinė/trumpasis sujungimas Pakeis  bateriją.
FF:04 Baterijos atsijungimas nuo vidinės sistemos. Pakeis  bateriją.
FF:05 Baterijos įtampa per žema. Pa krin  sujungimą arba pakeis  bateriją.
FF:06 Per didelis įtampos skirtumas baterijoje. Pakeis  bateriją.
FF:07 Neįkrovimo temperatūra per aukšta. Naudokite prietaisą, kai temperatūra normalizuosis.
FF:08 Įkrovimo temperatūra per aukšta. Įkraukite, kai temperatūra normalizuosis.
FF:09 Įkrovimo temperatūra per žema. Įkraukite, kai temperatūra normalizuosis.
FF:10 Besisukančio šepečio viršsrovė. Pa krinkite ir nuvalykite šepe .
FF:12 Nešvaraus vandens talpyklą neįdėta. Įdėkite nešvaraus vandens talpyklą.

A tarnavusio prietaiso perdirbimas

Nemeskite a tarnavusio prietaiso kartu su bui nėmis atliekomis. Nuneškite prietaisą į specialų elektrinių atliekų surinkimo punktą 
arba išmeskite į spec. konteinerį el. atliekoms.
Nemeskite a tarnavusių baterijų ir baterijų bloko kartu su bui nėmis atliekomis, nedeginkite jų ir nemerkite į vandenį. Surinkite 
a tarnavusias baterijas, jas perdirbkite ar išmeskite aplinką tausojančiu būdu.
Norėdami gau  daugiau informacijos apie el. atliekų perdirbimo galimybes, kreipkitės į vie nes valdžios ins tucijas.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000
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