DULKIŲ SIURBLIO ROBOCLEAN PLOVIMO PRIEDAS
NAUDOTOJO VADOVAS
Kaip tinkamai naudoti dulkių siurblio plovimo priedą
AURA ROBOCLEAN siurblio plovimo priedas skirtas ROBOCLEAN dulkių siurbliui plauti. Šios naudojimo instrukcijos supažindins Jus
su plovimo priedą sudarančiomis detalėmis ir leis nesunkiai išvalyti prietaisą.
Prieš pradedant plauti siurblį, rekomenduojame atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą, kad susipažintumėte su plovimo eiga ir
priedo funkcijomis ir, jei įmanoma, atliktumėte pirmą siurblio plovimą kartu su apmokytu specialistu.
Rekomenduojame naudoti specialios formulės AURA kilimų plovimo priemonę, kad gautumėte geriausius rezultatus, prietaisas
puikiai veiktų ir nepakenktumėte siurblio plovimo priedui.

Plovimo priedo detalės
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1

Plovimo žarnelė
Paleidimo mechanizmas
Paleidimo mechanizmo valdiklis
Paleidimo mechanizmo sklendė
Sustumiamo vamzdelio adapteris
Žarnelės adapteris
Permatoma žarnelė
Įsriegiama jungiamoji galvutė
Korpuso kontrolinis vožtuvas
Kilimų plovimo galvutė
Kietų paviršių plovimo adapteris
Sėdynių ir sofų plovimo antgalis
Žarnelę laikantys gnybtai
Talpyklos vandens įsiurbimo žarnelės detalė
Kilimų plovimo priemonė

ROCOLEAN siurblio plovimo priedo paruošimas naudoti ir naudojimas
1.

Kad įpiltumėte vandens į plovimo talpyklą, atverkite užrakinamus
fiksatorius ir padėkite pagrindinį korpusą į šalį. Nuimkite nešvaraus
vandens talpyklą.

2.

Įpilkite į švaraus vandens talpyklą vandens iki vandens lygio žymos
(maždaug 3.6 l).

3.

Įpilkite kilimų valiklio tiek, kiek nurodyta ant buteliuko, į vandenį.

4.

Įkiškite vandens įsiurbimo filtro detalę į skylutę, esančią nešvaraus
vandens talpykloje, paspauskite ir pasukite į dešinę.

5.

Padėkite tuščią nešvaraus vandens talpyklą ant pagalbinės vandens
talpyklos ir užverkite korpuso gnybtus.

6.

Įstatykite kilimų plovimo galvutę į sustumiamą vamzdelį taip, kad
užrakinimo smaigė atsidurtų savo vietoje.
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7.

Įstatykite dantytą permatomos plovimo žarnelės galiuką į vandenį purškiantį
kilimų valymo galvutės galiuką ir užfiksuokite, pasukdami jį 90° kampu į kairę
arba dešinę.

8.

Stumtelėdami įstatykite kitą permatomos žarnelės galiuką į kontrolinį
vožtuvą, esantį po paleidimo mechanizmu. Įsitikinkite, kad žarnelė gerai
užsifiksavo. Norėdami ištraukti žarnelę iš vožtuvo, galite ją atlaisvinti,
paspausdami pilką mygtuką, esantį po kontroliniu vožtuvu.

9.

Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo mechanizmas gerai laikosi tam skirtoje
vietoje ant paleidimo mechanizmo.

10. Prijunkite permatomą plovimo žarnelę prie sustumiamo vamzdelio.

11. Prijunkite plovimo žarnelę prie korpuso taip, kad vandens įleidimo galiukas
ir korpuso kontrolinis vožtuvas atsidurtų greta.

12. Norėdami naudoti plovimo funkciją, įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir,
tinkamai sujungę visas detales, nustatykite parengties režimą.
) ant
13. Galite įjungti siurbimo variklį, paspausdami ON/OFF simbolį (
korpuso valdymo pulto arba ON/OFF mygtuką ant paleidimo mechanizmo
valdiklio.
14. Galite reguliuoti siurbimo galingumą šliaužikliu, esančiu ant korpuso
valdymo pulto, arba (+) / (‐) mygtukais, esančiais ant paleidimo mechanizmo
valdiklio.
15. Pridėkite plovimo galvutę ant paviršiaus, kurį norite išvalyti. Įjunkite siurblį,
mygtuką ant paleidimo mechanizmo valdiklio. Bus
paspausdami
purškiamas švarus vanduo.
16. Norėdami susiurbti vandenį, paspauskite plovimo galvutę ir patraukite ją į
save.
17. Dažnai patraukiant ir paspaudžiant plovimo galvutę, nešvarumai suminkštės.
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Pradėkite valyti nuo nešvariausių fotelių ar kilimų vietų ir tada išvalykite likusį paviršių.
simbolis ant korpuso valdymo pulto reiškia tik tai, kad
Valymo funkciją galėsite įjungti tik per paleidimo mechanizmo valdiklį.
siurblys veikia.
18. Perplaukite vietas, kurios buvo sušlapintos, vandeniu be valymo priemonės.
19. Sustabdykite siurblį, paspausdami
mygtuką ant paleidimo mechanizmo valdiklio. Kad paviršiai išdžiūtų greičiau, dar
kartą išsiurbkite, prijungę plovimo antgalį, bet nepurkšdami vandens.
20. Išpilkite nešvarų vandenį, susikaupusį nešvaraus vandens talpykloje, kaskart, kai pilate vandenį į švaraus vandens talpyklą.
Vandens nešvaraus vandens talpykloje turėtų būti ne daugiau nei iki nurodytos žymos, nes, talpykloje esant daugiau
vandens, prietaisas gali veikti labai garsiai ir pradėti vibruoti. Tokiu atveju iš karto išjunkite prietaisą ir išpilkite vandenį iš
nešvaraus vandens talpyklos.
21. Išplautiems kilimams visiškai išdžiūvus, galėsite suminkštinti jų paviršių, siurbdami jį, prijungę intensyvaus siurbimo
galvutę.
22. Baigę valyti, gerai išplaukite vandens talpyklas ir vamzdelius, prieš padėdami prietaisą saugoti. Perplaukite visas plovimo
detales vandeniu, išskyrus paleidimo mechanizmą.
23. Kad išdžiovintumėte vamzdelius ir žarnelę, nuimkite nugarinės plokštės dangtelį ir įstatykite žarnelę į oro purškimo angą.
Įjunkite prietaisą 5‐10 minučių.
) ant korpuso valdymo pulto arba ON/OFF mygtuką ant
24. Baigę valyti, išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF simbolį (
paleidimo mechanizmo valdiklio.
Pastebėję, kad siurblys valymo metu netiekia vandens, atlikite šiuos veiksmus:

Įsitikinkite, kad plovimo priedas surinktas taip, kaip nurodyta instrukcijose.

Išimkite filtrą, esantį nešvaraus vandens talpyklos viduje, ir patikrinkite, ar jis nėra užsikimšęs. Filtrui esant užsikišusiam,
išvalykite jį.

Nepavykus išspręsti problemos, nuneškite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą.
DĖMESIO: kaskart baigę naudoti prietaisą, nepamirškite įpilti į švaraus vandens talpyklą vandens, įjungti prietaisą 5‐10 minučių ir
tada perplauti plovimo priedą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104
www.krinona.lt
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