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Svarbios saugumo instrukcijos. Prašome laikytis ir išsaugoti šias instrukcijas. 

Naudojant elektrinius prietaisus, visada privaloma laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, 

įskaitant: 

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims, kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo 

arba protiniai gebėjimai, arba pasireiškia patirties bei žinių trūkumas. Vaikai neturėtų žaisti su 

prietaisu. Kai prietaisą naudoja vaikai ar jis naudojamas jiems esant šalia, būtina atidi priežiūra. 

2. Prieš jungiant prietaisą prie elektros energijos šaltinio, susipažinkite su techniniais prietaiso 

duomenimis, kuriuos rasite pakuotėje arba energijos vertinimo žymoje. Saugokite prietaisą nuo 

tiesioginių saulės spindulių, karštų paviršių, drėgmės, aštrių briaunų ir t.t. Nedėkite ant arba šalia 

karštų dujinių ar elektrinių degiklių arba įkaitusios orkaitės. 

3. Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko rizikos, nedėkite laido, kištuko, arba pagrindo į vandenį ar 

kitą skystį. Jei laidas yra pažeistas, gamintojas ar jo įgaliotas priežiūros centras privalo jį pakeisti, kad 

būtų išvengta pavojaus. 

4. Visada išjunkite prietaisą, kai jis nenaudojamas, yra be priežiūros, prieš surinkimą, išardymą, 

keičiant bei valant priedus ar dalis. Visada išjunkite prietaisą traukdami kištuką, o ne maitinimo laidą. 

5. Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas neapgadintas. Nenaudokite prietaiso, jei laidas arba 

kištukas pažeistas, arba po prietaiso gedimų, ar jei jis buvo numestas arba pažeistas bet kokiu kitu 

būdu. Niekada nebandykite atlikti jokių prietaiso remonto darbų, nes netinkamas surinkimas gali 

baigtis sužalojimu ar net mirtimi. Remontas turi būti atliekamas tik įgaliotame aptarnavimo centre. 

6. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus. Nerekomenduojamų gamintojo priedų 

naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužalojimą. Venkite kontakto su judančiomis dalimis. 

7. Šis prietaisas skirtas naudojimui įprastoje buityje. Naudokite tik taip, kaip aprašyta instrukcijoje. 

Nenaudokite lauke. Prietaisas neturėtų būti eksploatuojamas drėgnoje vietoje ar ten, kur yra didelė 

drėgmė (pvz., vonioje). Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. 

8. Nevalykite prietaiso su šlapiu audiniu. Nepilkite vandens į prietaisą. Nevalykite prietaiso su 

valikliais panašiais į benziną. Valykite su vandeniu ir minkštu, muiluotu skysčiu. 

9. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas su kištuku arba korpusas yra šlapias. Siekiant 

sumažinti elektros srovės pavojų, niekada nenaudokite šio produkto šlapiomis rankomis, 

nenardinkite po vandeniu ir nepilkite į prietaisą skysčių. 

10. Prietaisas nėra valdomas išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema. 

  



 

Pagrindinių dalių identifikacija: 

1. Rankena 

2. 2 in 1 antgalis 

3. Oro srauto kontrolė 

4. Tarpų antgalis 

5. Siurbimo žarna 

6. Fiksatorius 

7. Teleskopinis vamzdis 

8. Grindų – kilimų antgalis 

9. Rankena (siurblio pernešimui) 

10. Dulkių talpyklos fiksatorius 

11. Dulkių talpykla 

12. Įjungimo – išjungimo mygtukas 

13. Antgalio tvirtinimo vieta 

14. Maitinimo laidas 

15. Laido pervyniojimo mygtukas 

  



Dėl saugumo, prašome laikytis šių nurodymų: 

1. Po naudojimo, netraukite maitinimo laido, norėdami išjungti maitinimą. 

2. Neeksploatuokite veikiančio prietaiso per maitinimo laidą. 

3. Neįsiurbkite degančios cigaretės. 

4. Neįsiurbkite vandens ar kito skysčio. 

5. Neįsiurbkite aštrių ar pernelyg sunkių daiktų. 

6. Nelaikykite arti šilumos šaltinių. 

Paruošimas: 

1. Įterpkite žarnos galą į oro įsiurbimo lizdą, kol užsifiksuos. 

2. Pritvirtinkite vamzdį prie rankenos ir grindų šepečio, kaip parodyta paveikslėlyje. 

Dulkių siurblio įjungimas 

Ištraukite laidą iki reikiamo ilgio, įkiškite kištuką į elektros lizdą. Tada paspauskite jungiklį, kad 

įjungtumėte siurblį. Dulkių siurblys pradeda veikti. Dalis, kuri gali reguliuoti oro tūrį, yra ant 

rankenos. Neilginkite kabelio virš RAUDONO ženklinimo. 

Dviejų padėčių kilimų/grindų šepetys. 

1 padėtis: ilgi šeriai kietoms grindims.  

2 padėtis: įtraukti šeriai kilimams. 

 Dulkių puodelio keitimas 

1.Kai dulkės pasiekia 1/3 dulkių puodelio lygio, tai reiškia, kad dulkių puodelis yra pilnas. Šiuo metu 

dulkių puodelis turėtų būti ištuštinamas arba išplaunamas filtras. 

2. Atidarykite dulkių puodelį, su spausdami fiksatorių (nr. 10). 

Priežiūra 

1. Po kiekvieno siurbimo patikrinkite filtrų būklę. 

2. Jei filtrai yra užsiteršę, išvalykite juos. 

  



 

 



Įrenginys neveikia arba veikia netinkamai. 

Valymo įrenginys neveikia: 

1. Patikrinkite, ar maitinimo kištukas yra saugiai įstatytas į maitinimo lizdą; ištraukite kištuką ir tada 

įdėkite jį į elektros lizdą; 

2. Patikrinkite, ar maitinimo lizdas yra elektrifikuotas; 

3. Patikrinkite, ar valiklio jungiklis yra "ON" padėtyje. 

Siurbimo jėga sumažėja arba pasikeitęs prietaiso skleidžiamas garsas: 

1. Pirmiausia nedelsiant išjunkite įrenginį 

2. Patikrinkite, ar antgalis, siurbimo vamzdis ar žarna nėra užsikišę dulkėmis ar kitu pašaliniu daiktu ir 

pašalinkite jį nedelsiant; 

3. Patikrinkite, ar oro filtrai nėra užsiteršę ir jeigu reikia juos išvalykite. 

 

Svarbu. Jei nepavyksta pašalinti neveikimo ar netinkamo veikimo priežasčių, pagal anksčiau 

aprašytus atvejus, kreipkitės į pardavėją arba garantinės priežiūros vietą. 

 

Atliekų tvarkymas: 

Produktas yra klasifikuojamas kaip elektros ar elektroninė įranga ir neturėtų būti išmetamas kartu su 

kitomis namų ūkio ar komercinėmis atliekomis, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui. Elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų (WEEE) Direktyva (2002/96/EB) buvo įdiegta, siekiant perdirbti 

produktus, naudojant geriausius prieinamus utilizavimo ir perdirbimo metodus, kurių dėka siekiama 

sumažinti poveikį aplinkai, išvengti bet kokių pavojingų medžiagų ir sąvartyno. Norėdami sužinoti 

daugiau informacijos apie teisingą elektros ar elektroninės įrangos šalinimą, susisiekite su vietos 

valdžios institucijomis. 

 


