Wdry
Dulkių siurblys
Naudojimo instrukcijos
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes tikimės, kad Aura Wdry dulkių siurblys suteiks jums didžiausią naudą. Jis buvo
pagamintas pagal aukštus standartus modernioje gamykloje. Perskaitykite visas naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas!
• Prietaisą junkite tik į įžemintą elektros lizdą su nurodytu galingumu ir 10A srove.
• Prieš valydami prietaisą ir kai juo nebesinaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
• Neįgalieji, vaikai ir nepatyrę asmenys neturėtų naudotis prietaisu, nebent yra prižiūrimi atsakingo asmens.
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
• Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Neneškite ir netraukite prietaiso už jo laido. Nepriverkite jo durimis ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais ir aštriais kampais.
• Nenaudokite prietaiso siurbti cigarečių pelenus, rusenančią anglį, kenksmingas dulkes ar toksiškas medžiagas. Nenaudokite jo greta
tokių medžiagų.
• Nesiurbkite degių medžiagų, tokių kaip degalai, alkoholis, aliejus, pelenų statybinių medžiagų.
• Nuolatos tikrinkite filtrus, kad jie būtų švarūs. Tuomet prietaisas veiks maksimaliu pajėgumu.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Variklio galia (maks.): 1300 W
Įsiurbimo galia: 1950 mmSS
Įtampa: 220 – 230 V AC, 50 – 60 Hz
Oro srautas: 200 m3/h
Dulkių maišelio talpa: 5 l
Prietaiso svoris: 5,8 kg
IP kodas: IPX4
Apsaugos klasė: II
DALYS IR PRIEDAI
1. Grindų ir kilimų antgalis
2. Kasetinis filtras
3. Oro išpūtimo angos filtras
4. Žarna
5. Rankena
6. Žarnos jungtis
7. Ilgas elipsės formos šepetys
8. Antgalis kampų valymui
9. Teleskopinis vamzdis
10. Kasetinio filtro dangtelis
11. Kempininis filtras
12. Dulkių maišelis
13. Įjungimo / išjungimo jungiklis

NAUDOJIMAS
Sausas valymas
• Išpakuokite prietaisą ir nuimkite variklio dalį nuo prietaiso korpuso: atlenkite abi dalis fiksuojančias sklendes.
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• Kadangi ketinate atlikti sausąjį valymą, į bakelį įdėkite dulkių maišelį.

• Į variklio dalies angą įdėkite kasetinį filtrą.

• Variklio dalį ir bakelį užfiksuokite sklendėmis.
• Pritvirtinkite sausam valymui skirtą šepetį ir teleskopinį vamzdį.
• Kai sujungsite visas reikalingas dalis, įkiškite kištuką į elektros lizdą. Įjunkite prietaisą ir pradėkite valymą.
Šlapias valymas.
Šio valymo metu galite susiurbti vandenį. Jei vanduo susimaišęs su putojamčiomis medžiagomis siurbimą nutraukite. Taip galite
sugadinti siurblį.
• Variklio dalį nuimkite nuo apatinės prietaiso dalies.
• Išimkite kasetinį filtrą, kuris skirtas sausam valymui, ir vietoje jo įdėkite kempininį filtrą.

• Įdėję filtrą, pasukite jo laikiklį laikrodžio rodyklės kryptimi (pusę rato), kol jis užsifiksuos.
• Išimkite dulkių maišelį.
• Žarną įkiškite į žarnos tvirtinimo angą prietaiso priekinėje dalyje.
■ Jei nešvaraus vandens rezervuaras prisipildo valymo metu, variklis nustos siurbti dėl įmontuotos plūdės, taigi
vanduo neperpildys rezervuaro.
■

Išjunkite variklį ir siurblio jungiklį. Atjunkite maitinimo laidą.

■

Atlaisvinkite fiksatorius, jungiančius variklio korpusą ir valymo talpą, ir atjunkite žarną.

■

Išpilkite nešvarų vandenį, uždėkite variklio korpusą ir vėl pritvirtinkite siurbimo žarną.

■

Paruoškite siurblį kitam naudojimui ištuštindami vandens talpyklą. Išplaukite. Visas drėgnas detales išdžiovinkite.

FILTRAI
Kasetinis filtras. Naudokite jį sauso valymo metu. Jei neįdėsite filtro, dulkės ir didesni nešvarumai gali patekti į variklį ir jį sugadinti. Jei
taip nutiktų, prietaisui suteikiama garantija bus anuliuota. Filtras skirtas ilgalaikiam naudojimui, tad tinkamai jį prižiūrėkite. Filtrą
valykite minkštu šepetėliu.
Kempininis filtras. Jei valote šlapiuoju būdu, naudokite kempininį filtrą. Jis apsaugos variklį nuo vandens ir putų. Po kiekvieno valymo,
filtrą išplaukite po tekančiu vandeniu. Prieš įdėdami į prietaisą, jį būtinai išdžiovinkite. Kitu atveju, jo veiksmingumas gali stipriai
suprastėti.
Oro išpūtimo angos filtras. Jis skirtas surinkti dulkes sauso valymo metu.
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