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LURAPREMIUM

NAUDOTOJO VADOVAS
Sveikiname pasirinkus dulkių siurblį „LURA PREMIUM“, oro ir kambarių valymo prietaisą. „LURA PREMIUM“ valo orą, dulkes, nešvarumus,
toksines aplinkos medžiagas bei alergentus. Visus šiuos nešvarumus sulaiko vanduo, taigi jie nepasklinda ore ir nekenkia Jūsų kvėpavimui. Netgi
sergantys astma ar alergiški žmonės vėl gali jaus s gerai ir giliai kvėpuo .
Tik 2,5 litro vandens bei šiam kslui sukurta separatoriaus plokštelė su sparneliais išsprendžia problemą. Jums nebereikės pirk jokiu
šiukšlių maišelių ar papildomų ﬁltrų. Aukštos kokybės ir didelio galingumo dulkių siurbliu „LURA PREMIUM“ lengva naudo s. Prieš naudojimą
bū nai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

I. SAUGUMO ĮSPĖJIMAI:

 Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, laikykite atokiau nuo vaikų. Šis prietaisas negali bū naudojamas kaip žaislas ar be suaugusiųjų
priežiūros.
 Prieš naudojan s prietaisu įsi kinkite, kad naudojama įtampa a nka nurodytąją ant prietaiso.
 Junkite prietaisą k į el. nklo lizdą su minimaliai 10 A (229 – 230 V).
 Atliekant bet kokias valymo operacijas ar nenaudojant prietaiso, bū nai išjunkite jį iš mai nimo lizdo.
 Niekada netraukite prietaiso už mai nimo kabelio ir netempkite, taip kad kištukas pats išsitrauktų iš mai nimo lizdo.
 Nevažiuokite su prietaisu per mai nimo kabelį, nes tai gali pažeis jo izoliaciją. Taip pat kabelio negalima lanksty ar dė ant aštrių daiktu ar
briaunų, taip pat karštų paviršių. Jei pažeistas mai nimo kabelis, jokiu būdu nenaudokite prietaiso, netaisykite mai nimo kabelio patys,
kreipkitės į aptarnaujan personalą.
 Nenaudokite prietaiso jei pažeista siurbimo žarna. Jei taip nu ktų, kreipkitės į aptarnaujan personalą.
 Prietaiso negalima naudo su prailgintuvais ar kitais daiktais, kurie nėra komplektuojami su prietaisu.
 Niekada nelieskite prietaiso, jo dalių ar mai nimo kabelio drėgnomis rankomis, nes tai gali sukel trumpą sujungimą.
 Nenaudokite prietaiso užsikimšusioms ertmėms valy , nes tai gali pažeis prietaisą.
 Prieš valydami prietaisą, visuomet jį atjunkite iš el. nklo lizdo.
 Niekada nesiurbkite jokių daiktų ar detalių. Nenaudokite prietaiso, jei jis yra užsikimšęs. Bū na periodiškai valy seperatorių (centrifūgą)
(seperatorius 9 pav.,10 pav. prisukimo veržlė) ne rečiau kas penki siurbimai. Jai siurbiate labai nešvarų paviršių (daug smulkių dalelių, kurias
vandens ﬁltras sunkiau ﬁltruoja) bū na išvaly separatorių po kiekvieno siurbimo.
 Būkite ypa ngai atsargūs, valydami laiptus.
 Niekada nesiurbkite degių ar sprogstančių skysčių, taip pat skysčių, kurie yra karštesni nei 60 C temperatūros.
 Dulkių siurblys turi labai galingą elektrinį turbo šepetėlį. Todėl niekada nelieskite šepetėlio, nes galite susižeis .
 Niekada neatsukite žarnos ar vamzdelių į žmones ar gyvūnus.
 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir jokiu būdu nepilkite ant jo vandens.
 Jei ant prietaiso pateko vandens, tuoj pat jį išjunkite ir nuvalykite.
 Nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote kokius nors defektus.
 Rūgštys, acetonas ir ki rpikliai gali pažeis ir sugadin Jūsų prietaisą ar jo dalis.
 Niekada nenaudokite jokių kitų papildomų detalių, jei jos nėra komplektuojamos kartu su valymo sistema „LURA“.
 Prieš valydami prietaisą, bū nai išjunkite jį iš mai nimo lizdo.
 Niekada nenaudokite prietaiso, jei jame nėra vandens ir separatoriaus.
 Nepamirškite dažnai keis vandens, nes jis užsiteršia, tokiu atveju smarkiai sumažėja vandens ﬁltro ﬁltravimas.
 Draudžiama siurb cementą, kalkes, gipsą, statybinį nką, kitokias statybines šiukšles, pelenus, cukrų ir kitas labai smulkias, aštrias ar
limpančias medžiagas.
 Nenaudokite prietaiso lauke. Prietaisas skirtas k namų naudojimui ir turi bū laikomas namuose.
 Niekada nesiurbkite degančių cigarečių nuorūkų, degtukų, karštų pelenų, ar kitų karštų daiktų.
 Niekada nepalikite prietaiso įjungto į elektros lizdą, jei juo nesinaudojate.
 DĖMESIO: niekada nenaudokite elektrinio šepečio ar elektrinio vamzdžio vandens ar kitų skysčių siurbimui. Drėgnam siurbimui naudokite k 3
metrų juodą arną su priedais (dviem esiais vamzdžiais be elektrinių vagelių).
 Nenaudokite jokių kitų gamintojų gaiviklių, k „LURA“.
 Prietaisą gali naudo vaikai nuo 8 m. amžiaus ir asmenys su ﬁziniais, psichiniais ar ju miniais sutrikimais k, jei yra prižiūrimi išmanančio
žmogaus ir instruktuo apie galimus pavojus. Vaikams draudžiama žais su prietaisu. Prižiūrėkite vaikus, kai prietaisas naudojamas netoliese.
 DĖMESIO: prietaiso žarna turi elektrinių jungčių: nesiurbkite vandens ir kitų skysčių, neįmerkite į vandenį valydami. Reguliariai krinkite žarną ir
pastebėjus pažeidimą, nutraukite naudojimą bei kreipkitės į servisą.
Laikykitės aukščiau išvardintų rekomendacijų ir paminėtų dalykų, o jei iškyla kokių nors klausimų, kreipkitės į ekėją.
Pradedant naudo siurblį gali sklis nemalonus variklio kvapas, kuris po kelių siurbimų išnyks.
Pirmą kartą naudojant siurblį patariame: nuim žarną, įjung ir palik veikian laisva eiga siurblį gerai vėdinamoje patalpoje 10-15min.
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II. SUDEDAMOSIOS DALYS:

1. Šepetys kilimams ir kietoms grindims.
2. Įsiurbimo žarna (3 m ilgio).
3. Elektrinis vamzdis.
4. Elektrinis šepetys.
5. Priedų laikiklis.
6. Separatoriaus valymo šepetėlis.
7. Nerūdijančio plieno prailginimo vamzdžiai.
8. Apvalus šepetys.
9. Antgalis plyšiams.
10. Sienų ir lubų antgalis.
11. Antgalis minkš ems baldams
13. Teleskopinis vamzdis.

III. SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa
Tiekiamas galingumas
Oro srovė
Triukšmingumo lygis
Siurbimas
Vandens talpa
Mai nimo laido ilgis
Svoris be vandens ir priedų
Matmenys (I x P x A)
Elektros izoliacijos klasė
Apsaugos laipsnis
Ser ﬁkatai

: 220-230 V, 50-60 Hz.
: 1400 W max.
: 50 l/s
: < 70 dB
: 1400 mm. W.S.
: 2,5 l
: 6,5 m
: 6,5 kg
: 360 * 300 * 400 mm
: II
: IPX4
: TUV-GS, EMC, CE, KC

IV. NAUDOJIMAS

Paleidimas
A darykite kairį ir dešinį vandens talpos laikiklius (1 pav.). Paspauskite dangčio ﬁksatorių (2 pav.) ir kilstelkite prietaisą į viršų. Išimkite vandens
talpyklą ir pripildykite šalto vandens iki leis no lygio (3 pav.)
Tada įstatykite vandens talpyklą atgal į jos vietą ir prijunkite variklio galvutė, kol ji užsiﬁksuos. Nuimkite laidą nuo siurblio (4 pav.), įjunkite jį į
mai nimo lizdą (bū nai įsi kinkite ar naudojama įtampa a nka nurodytą ant prietaiso 220–230 V), įstatykite pageidaujamą siurbimo žarną (3 m
įsiurbimo žarną arba elektrinę žarną) ir įjunkite prietaisą. Jei norite valy kilimus, kilimines dangas ar medžiagas, uždėkite elektrinį šepetėlį ir žarną
su integruotu elektros laidu. Jei norite valy kietus paviršius, tokius kaip parketas, sienos ar lubos, naudokite sauso siurbimo žarną ir kombinuotą
arba sienų šepetėlį. Vandens siurbimui ir dėmių valymui naudokite k drėgno siurbimo žarną. Galima naudo k LURA rekomenduojamus
gaiviklius.
Draudžiama naudo guminę žarną su integruotu elektros laidu vandens ar kitų skysčių siurbimui.
Pirmą kartą naudojant siurblį patariame: nuim žarną, įjung ir palik veikian laisva eiga siurblį gerai vėdinamoje patalpoje 10-15min.
Prieš susiurbiant skysčius įpilkite 0,5 litro vandens į skaidrią vandens talpą, neviršykite leis nos normos. Norint valy dėmes ant medžiagų ar kilimų,
naudokite šepetėlį, prieš tai nuėmę šerelius. Jei siurbėte kokius nors skysčius, baigę darbą, susiurbkite du litrus švaraus vandens, kad prietaiso
sistemos išsivalytų. Atlikę šią operaciją, leiskite prietaisui siurb orą 3 minutes, kad jis išdžiūtų.
Draudžiama siurb cementą, kalkes, gipsą, statybinį nką, kitokias statybines šiukšles, pelenus, cukrų ir kitas labai smulkias, aštrias ar
limpančias medžiagas.
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Valdymo blokelis
•
Galite naudo prietaisą 3 įsiurbimo galios lygmenimis (0000 – 1400 W), spausdami PLIUS arba MINUS mygtukus valdymo blokelyje (6
pav.).
•
Žemiausias įsiurbimo lygis rekomenduojamas: oro valymui, oro gaivinimui, oro drėkinimui, kt.
•
Vidu nis įsiurbimo lygis gali bū naudojamas visiems įpras ems valymo darbams.
•
Aukščiausias įsiurbimo lygis turėtų bū naudojamas labai nešvariems paviršiams, čiužiniams ir pagalvėms.
•
Indikatoriaus lemputė mirksės (7 pav.), jei prietaisas bus apverstas, vandens talpykla perpildyta, įjungimo/išjungimo mygtukas paspaustas
daugiau nei 1 kartą ir jei prietaisas yra perkrautas. Pašalinkite priežas ir įjunkite prietaisą vėl.
•
Elektrinis šepetys gali bū įjungtas/išjungtas PUMP mygtuku.
DĖMESIO: įsi kinkite, kad PUMP mygtukas yra paspaustas, kai naudojate elektrinį šepe . Kitu atveju, nešvarumai gali įstrig šepetyje.

Siurbimas
Ant pagalvėlių, antklodžių, pliušinių žaislų gali rink s dulkės, dulkių erkutės, jų ekskrementai ir bakterijos. Dabar jūs galite išvaly visus šiuos
nešvarumus esiog susiurbdami ir suskaidydami juos vakuumo ir gaiviklių pagalba. Norėdami išvaly tam krus daiktus, sudėkite juos į plas kinį
maišą (8 pav.). Nuimkite dangtelį, kuris yra prietaiso galinėje pusėje (9 pav.), pripildykite vandens konteinerį, pratur nkite jį pasirinktais kvapniais
aliejais (parduodami atskirai). Nepilkite didelio kiekio kvapų, nes vėliau kvapas gali erzin . Patariame įpil keletą lašų. Pritvir nkite siurbimo žarną
ir uždėkite antgalį su šepetuku. Žarnos antgalį su uždėtu šepetuku įkiškite į plas kinį maišelį ir tvirtai laikykite, kad neįeitų oras. Įjunkite prietaisą ir
leiskite jam veik apie 30 sekundžių. Tada atjunkite žarną nuo prietaiso priekinės pusės ir pritvir nkite ją ant išpū mo angos (11 pav.). Dabar
pūskite gryną orą, pratur ntą aliejais, apie 3–5 minutes. Niekada neišjunkite prietaiso šios operacijos metu. Geriausius rezultatus pasieksite
pakartodami šias operacijas 4–5 kartus.

Oro valymas, drėkinimas, gaivinimas (kvėpinimas)
Nuimkite dangtelį, įjunkite siurblį be žarnos, kambariui iškvėpin ir sudrėkin užtenka 10-20 minučių. Naudokite ktai originalius LURA oro
gaiviklius (parduodami atskirai). Už žalą, kuri gali bū padaryta naudojant neoriginalius LURA priedus, gamintojas neatsako.
Elektrinis šepetėlis
Tik sausam valymui!
LURA su elektriniu šepetėliu idealiai nka giliam kilimų ir kiliminių dangų valymui. Elektrinis šepetėlis įjungiamas ir išjungiamas PUMP mygtuku.
Naudodami elektrinį šepetėlį, naudokite žarną. Įstatykite žarną į prietaisą ir prijunkite žarnos kabelį į lizdą, kuris taip pat yra ant prietaiso. Kabelį,
kuris yra ant rankenos įjunkite į jam skirta lizdą. Prieš pradedant naudo s įsi kinkite, kad elektrinio šepetėlio jungiklis yra „parking“ pozicijoje.
Dabar galite dirb su elektriniu šepetėliu. Elektrinis šepetėlis turi automa nį išsijungimo saugiklį. Jei elektrinis šepetėlis užstrigtų, jis sustos. Tai gali
atsi k susiurbus ne nkamus daiktus: kilimų kutus ar kitus panašius daiktus. Jei taip atsi ktų, išjunkite prietaisą, išjunkite mai nimo laidą iš lizdo,
pa krinkite šepetėlį ir pašalinkite kliū s. Spauskite raudoną mygtuką ant elektrinio šepetėlio, kad atstatytumėte. Ir vėl paleiskite.
Neleiskite vaikams naudo s prietaisu be suaugusiųjų priežiūros.
Dėmesio!
Visuomet atjunkite prietaisą iš el. nklo, prieš valydami elektrinį šepetėlį. Elektrinis šepetėlis neveiks, jei žarna nebus prijungta ver kalioje
padėtyje. Niekada nelieskite veikiančio elektrinio šepetėlio, nes galite susižeis . Jei turite ilgus plaukus, saugokite, kad šepetėlis jų neįtrauktų.
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Niekada nenaudokite elektrinio šepetėlio taip pat purvui, suodžiams ar pan. Niekada nenaudokite elektrinio šepetėlio drėgnų kilimų siurbimui,
nes tai gali sukel trumpą jungimą arba prietaisas gali suges . Nesiurbkite jokių skysčių, nenaudokite šampūno.
Niekada nenaudokite elektrinio turbo antgalio vandens susiurbimui (plovimui).

V. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

 Periodiškai išplaukite vandens talpą.
 Niekada nepalikite prietaiso pripildyto vandens (vanduo paliktas siurblyje gali sugadin siurblį, arba atsiras nemalonus kvapas, jei tai įvyko kuo
skubiau pristatykite dulkių siurblį į nurodytą servisą).
 Dažnai išvalykite dulkių separatorių (14 pav.).
 Atsukite dulkių seperatoriaus veržlę (10 pav.), pasinaudodami įrankiais (15–17 pav.) komplektuojamais su prietaisu. Išimkite dulkių separatorių ir
nuplaukite jį po bėgančiu vandeniu (18 pav.) Tada įstatykite atgal. Šią operacija siūlome atlik po kiekvieno naudojimo.
Jei valymo sistema pradėjo blogai siurb arba garsiai dirb , rekomenduojame atvež į nurodytą servisą proﬁlak niam valymui (gali tek
pakeis vidinį sistemos variklio ﬁltrą, kurį pa ems keis draudžiama).

Oro valymo ﬁltras
Oro valymo ﬁltras sulaiko daleles, kurios negali bū išplautos vandeniu. Filtras yra atsparus vandeniui ir gali bū plaunamas po tekančiu vandeniu.
Tai atlikite nuimdami dangtelį prietaiso galinėje dalyje, ištraukite ﬁltrą ir perplaukite iš abiejų šonų po tekančiu vandeniu.
DĖMESIO: nenaudokite muilo, valiklių ar šepetėlių. Po valymo gerai papurtykite ﬁltrą, prijunkite jo vietoje ir leiskite prietaisui veik 3–5 min. be
vandens, kad ﬁltrą išdžiovintumėte. Esant reikalui visuomet išvalykite ﬁltrą. Visuomet laikykite prietaisą sausoje vietoje.

VI. PLOVIMO SISTEMA SU PURŠKIKLIU IR ĮSIURBIMO FUNKCIJA

DĖMESIO! Skysčių siurbimui naudokite k tam skirtą vandens siurbimo žarną.
Draudžiama skysčių susiurbimui naudo elektrinį šepe , bei žarną su laidu.
• Ši funkcija leidžia valy i n atsparų purvą ir įsisenėjusias dėmes lengvai. Pirmiausia pripildykite talpyklą švariu ir šiltu vandeniu (iki 60°C).
Neviršykite maksimalios ribos (21 pav.). Uždėkite vandens talpą ant valymo sistemos rėmo (22 pav.) ir prietaiso, kol prisitvir ns (23 pav.).
Atverkite atvartą (24 pav.), ištraukite laidą ir prijunkite į reikiamą jung prietaiso priekyje (25 pav.). Dabar prijunkite įsiurbimo žarną
drėgnam valymui (26 pav.). Prijunkite švaraus vandens žarną (27 pav.).
• Norėdami naudo šampūną kilimams, sudėkite drėgno valymo žarnas kartu ir prijunkite purškiklį ir kilimų antgalį be guminio priedo (30
pav.). Naudokite guminį priedą k kie ems paviršiams. Norėdami valy minkštus baldus, pagalvėles drėgnai, prijunkite antgalį
minkš ems baldams (31 pav.) esiai prie rankenos (29 pav.). Op maliam drėgnam valymui rekomenduojama purkš ant paviršiaus ir
palik drėgnai 1 min.
• Paspauskite PUMP mygtuką ant prietaiso (32 pav.) ir purkškite vandenį gaiduku ant rankenos. Po purškimo naudokite reikiamą antgalį,
priklausomai nuo paviršiaus, kad nusiurbtumėte. Pakartokite, kol dėmės neliks. Ypač nešvariems paviršiams, leiskite dėmei pamirk
sušlapintai valikliu. DĖMESIO – nepilkite valiklio į vandens talpą. Reguliariu drėgnu valymu galima pašalin įsisenėjusius nemalonius
kvapus iš kilimų, teks lės ir pagalvių. Galima drėgnai valy ir automobilio sėdynes.
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VII. GALIMŲ TRIKDŽIŲ SPRENDIMAS
Prietaisas neveikia
Elektrinis šepetėlis neveikia
Prietaisas veikia, bet nesiurbia
Iš prietaiso teka vanduo.
Prietaisas veikia ne nkamai

Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

krinkite kabelį bei jungiklius.
krinkite ar nkamai uždėta vandens talpa.
krinkite kabelį bei jungiklius (PUMP).
krinkite, ar elektrinis šepetėlis neužsikimšęs, neužstrigęs.
krinkite, ar neužsikimšusi žarna.
krinkite, ar švarus separatorius.
krinkite, ar nkamai įstatytas separatorius.
krinkite, ar vandens talpoje nėra per daug vandens.
krinkite, ar švarus separatorius.
krinkite, ar nkamai įstatytas separatorius.
krinkite, ar dulkių nusodintuvas nepažeistas ir švarus.
krinkite, ar nkamai įstatytas separatorius.
krinkite, ar ne per daug vandens talpoje.

Garan nės sąlygos

Garan ja netaikoma, jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas ar jei jis buvo sugadintas dėl vartotojo kaltės.
Garan ja taip pat netaikoma žarnoms ir šepetėliams.

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