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Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, pateiktas šiame naudotojo vadove, 
net jei mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal šiame naudotojo vadove pa-
teiktas instrukcijas. Laikykite naudotojo vadovą saugioje vietoje, kurioje ateityje galėtumėte jį lengvai 
peržiūrėti.

Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakuotės medžiagas, garantijos kortelę ir pirkimo kvi-
tą, bet kol galios garantija. Jei jums reikia siųsti šį gaminį, supakuokite jį originalioje kartoninėje dėžė-
je, kad siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, perkeliant arba siunčiant gaminį suremontuoti) 
būtų užtikrinta didžiausia apsauga.

Rankinis dulkių siurblys
Naudotojo vadovas
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SVARBIOS PASTABOS

1) Atsargiai išpakuokite gaminį ir neišmeskite jokios pakuotės dalies, kol nerasite visų gaminio dalių.
Šiuo gaminiu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fi zinių ar protinių sutrikimų, 

arba nepatyrusiems asmenims, nebent jie yra apmokyti arba išmokyti, kaip saugiai naudotis 
gaminiu, arba juos prižiūri kvalifi kuotas asmuo, atsakingas už jų saugumą.

3) Niekuomet nenaudokite priedų, kurie nebuvo pateikti su šiuo gaminiu arba nėra jam skirti.
4) Jokiomis aplinkybėmis nebandykite remontuoti ar keisti gaminio patys, nes galite patirti elektros 

šoką! Visus remonto ir reguliavimo darbus turi atlikti specializuota įmonė / techninis aptarnavimas. 
Jeigu gaminys modifi kuojamas garantijos galiojimo laikotarpiu, garantija gali nustoti galioti.

5) Gaminį laikykite ir naudokite toliau nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpiklių.
6) Saugokite gaminį nuo didelio karščio, tiesioginių saulės spindulių ir didelės drėgmės.
7) Nedėkite gaminio prie šildytuvų, atvirų liepsnų ar kitų prietaisų arba įrangos, skleidžiančios karštį.
8) Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje arba lauke!
9) Nenaudokite gaminio kitais tikslais, nei numatytieji.
10) Prieš jungdami gaminį prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad etiketėje nurodyta įtampa sutampa 

su įtampa, nurodyta ant maitinimo lizdo.
11) Nedėkite adapterio maitinimo laido prie karštų vietų arba aštrių daiktų. Ant adapterio maitinimo 

laido nedėkite sunkių daiktų. Laidą nutieskite taip, kad ant jo neužliptų arba neužkliūtų. Įsitikinkite, 
kad adapterio maitinimo laidas neliečia karštų paviršių.

12) Jei adapterio maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninio aptarnavimo centro 
technikas, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti gaminį, jei jo maitinimo 
laidas ar kištukas pažeistas.

13) Neatjunkite maitinimo laido nuo sieninio lizdo traukdami už laido.
14) Nepurkškite ant gaminio vandens ar bet kokio kito skysčio. Nepilkite į gaminį vandens ar bet kokio 

kito skysčio. Nenardinkite gaminio į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
15) Niekuomet nenaudokite gaminio prie vonios, kriauklės ar bet kokios kitos vandens talpos.
16) Niekuomet nepalikite įjungto gaminio be priežiūros.
17) Jei prietaisas naudojamas prie vaikų, būkite ypač atsargūs. Visuomet laikykite gaminį vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su gaminiu.
18) Jei gaminys yra naudojamas, neužblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų. Užblokuotos angos gali 

nulemti perkaitimą ir variklio pažeidimą.
19) Siurbiant toliau nurodytus daiktus, galima pažeisti gaminį ir gali susižeisti gaminį naudojantis 

asmuo:
• bet kokius aštrius daiktus, pavyzdžiui, stiklo ar keramikos šukes, adatas, kištukus ir pan.;
• neužgesintas cigaretes arba smilkstančius daiktus, degtukus arba bet kokius degius arba lakius 

skysčius (pavyzdžiui, benziną, dažų skiediklį ir pan.);
• miltus, cementą, gipsą (t. y. dulkes iš sienoje išgręžtų skylių).

20) Jėga traukiant maitinimo laidą iš sieninio maitinimo lizdo, gali sukelti pažeidimą.
21) Nesiurbkite didelių popieriaus skiaučių arba plastikinių maišelių. Jie gali užblokuoti dulkių talpą. Jei 

gaminys užsikemša, išjunkite jį atjungdami maitinimo laidą nuo lizdo ir išvalykite dulkių talpą.
22) Niekuomet nenaudokite dulkių siurblio be vidinio srauto fi ltro arba dulkių talpos.
23) Siurbimo angos nedėkite prie ausų ar akių.
24) Siurbiant kai kurių tipų paviršius, gali susidaryti elektrostatinė iškrova, kuri naudotojams nėra 

pavojinga.
25) Gamintojas neprisiima atsakomybės už pažeidimus, kilusius dėl dėl netinkamo gaminio ir jo priedų 

naudojimo (sužalojimus, nudegimus, gaisrą, maisto sugadinimą ir pan.).
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ĮRENGINIO APRAŠYMAS

A

1 Siurbimo anga
2 Dulkių talpa
3 Maitinimo adapteris
4 Įkrovimo stovas
5 Įkrovimo jungtis
6 Priedų laikiklis
7 Dulkių fi ltras
8 Dulkių talpos spaustukas

9 Dulkių talpos spaustuko mygtukas
0 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis
qa Įkrovimo indikatorius
qs Rankena
qd Priedų laikiklis
qf Šepečio antgalis
qg Siurbimo antgalis skysčiams / vandeniui
qh Angų antgalis
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ĮKROVIMO REKOMENDACIJOS

Prieš pirmą kartą naudodami įkraukite gaminį 12 valandų. Ilgai nenaudojant, baterijos gali savaime 
išsekti, todėl prieš kiekvieną gaminio naudojimą jas įkraukite.
Įkraukite prietaisą prijungdami prie įkrovimo stovo ir prijungdami maitinimo adapterį prie elektros 
lizdo.

Pastaba.
LED lemputės užgesta nepaisant to, kad gaminį įkraunamas.

VEIKIMAS

• Nustatykite pagrindinį jungiklį į padėtį „1“.
• Antgalį galima naudoti sunkiai pasiekiamoms vietoms išsiurbti.

SKYSČIŲ IR VANDENS SIURBIMAS

Šį dulkių siurblį taip pat galima naudoti skysčiams ir vandeniui siurbti. siurbiant skysčius, siurbimo 
kampas turi būti 45°, kad per fi ltrą nebūtų įsiurbtas vanduo.

Siurbiant vandenį, būtina palaikyti didžiausią leidžiamą lygį (talpoje pažymėta linija).

Pastaba.
Išpildami vandenį iš talpos, jei įmanoma, laikykite siurbimo antgalį nukreiptą žemyn, kad van-
duo nepatektų į variklį ir jo nepataisomai nepažeistų.

DULKIŲ PAŠALINIMAS, VALYMAS IR GAMINIO PRIEŽIŪRA

Prieš valydami gaminį išjunkite jį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio. Nuspauskite dulkių talpos 
spaustuko mygtuką ir jį atleiskite. Atskirkite dulkių talpą nuo prietaiso korpuso ir išimkite fi ltrą. 
Išvalykite iš dangtelio visus nešvarumus.

Filtro valymas: pašalinkite iš fi ltro dulkes ir nešvarumus arba pakratykite jį virš šiukšlių dėžės taip, kad 
nešvarumai nenukristų už jos kraštų.
Jei reikia, išplaukite fi ltrą. Galite naudoti silpną drungno vandens ir muilo tirpalą. Leiskite fi ltrui išdžiūti.

Pastaba.
Prieš įstatant fi ltrą atgal į gaminį jis turi būti visiškai sausas.

Rekomenduojame fi ltrą valyti po kiekvieno naudojimo. 
Gaminiui valyti nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių, benzino ar tirpiklių. Rekomenduojame 
valyti neutralios valymo priemonės tirpalu sudrėkintą šluostę.
Prieš padėdami gaminį laikyti kruopščiai jį nuvalykite ir padėkite į sausą vietą.
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Problema Galima priežastis Galimas sprendimas

Gaminys neveikia. Gaminys prieš naudojimą 
nebuvo įkrautas 

Prijunkite gaminį prie maitinimo 
tiekimo (įkraukite baterijas)

Įkraunamos baterijos 
netinkamai įdėtas 

Susisiekite su techninio 
aptarnavimo centru

Šį gaminį reikia suderinti Susisiekite su techninio 
aptarnavimo centru

Gaminys nesiurbia arba jo 
galia yra per maža

Filtro dangtelis nešvarumams 
surinkti yra pilnas 

Išvalykite iš fi ltro dangtelio 
nešvarumus

Įkraukite baterijas Prijunkite gaminį prie maitinimo 
tiekimo (įkraukite baterijas)

Iš gaminio veržiasi 
nešvarumai 

Dangtelis nešvarumams surinkti 
yra pilnas

Išvalykite iš fi ltro / fi ltro 
dangtelio nešvarumus

PANAUDOTŲ BATERIJŲ ŠALINIMAS

Šis gaminys pateikiamas su baterijomis. Neišmeskite senų baterijų su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. 
Baterijas šalinkite tam skirtuose baterijų surinkimo punktuose.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

100–240 V ~ 50/60 Hz kintamoji srovė ............................................................. 6 V / 200 mA nuolatinė srovė
Klasė ................................................................................................................................................................II
Triukšmo lygis .................................................................................................................................... 72 dB(A)
Įkraunamos baterijos  .................................................................................... „NiMH“ (4x 1200 mAh, 4,8 V)
Rekomenduojamas įkrovimas prieš pirmąjį naudojimą  ............................................................ bent 12 val.
Apytikslis laikas, kurio reikia pilnai įkrovai pasiekti .............................................................................6 val.
Siurbimo laikas ..................................................................................................................... apytiksl. 13 min.

Pripažintas šio prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra 72 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį 
(atskaitinė akustinė galia: 1 pW).

Tekstas ir techniniai parametrai gali keistis.
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NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ 
ŠALINIMU
Pakuotės medžiaga šalinkite su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Simbolio ant gaminio, jo priedų ar pakuotės nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su 
buitinėmis atliekomis. Perduokite gaminį vietiniam surinkimo punktui, perdirbančiam elektrinės 
ir elektroninės įrangos atliekas. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos 
valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminį. Tinkamas šio 
gaminio šalinimas padės tausoti vertingus gamtos išteklius ir išvengti galimo neigiamo poveikio 
aplinkai bei žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas atliekų likvidavimas. Daugiau informacijos 
teiraukitės savo vietinių institucijų arba artimiausio atliekų surinkimo centro. Netinkamai šalinant 
tokio tipo atliekas, gali būti taikoma nacionalinių reglamentų nustatyta bauda.

Skirta įmonėms Europos Sąjungoje.
Jei norite šalinti elektrinį arba elektroninį įrenginį, reikiamos informacijos teiraukitės savo 
pardavėjo arba tiekėjo.

Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse
Jei norite išmesti šį gaminį, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių 
vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visus pagrindinius jam taikomus ES reikalavimus.

Teksto, dizaino ir techninių specifi kacijų pakeitimai gali būti atliekami be išankstinio įspėjimo. Mes pasiliekame 
teisę atlikti šiuos pakeitimus.


