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LT Langų valymo įrenginys 
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
 ■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems 
psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis 
šiuo prietaisu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį 
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs. Vaikai 
negali žaisti su šiuo prietaisu. 

 ■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo komerciniams tikslams.
 ■ Šis prietaisas naudojamas šlapiajam lygių paviršių, pavyzdžiui langų, veidrodžių, 
dušo kabinų, grindų arba sienų plytelių, valymui. Nenaudokite jo dulkėms siurbti 
arba kitiems tikslams, kuriems jis nėra skirtas. 

 ■ Naudokite šį prietaisą tik su originaliu maitinimo adapteriu ir pateiktais originaliais 
priedais.

 ■ Prieš įjungdami adapterį į  maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės 
nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. 

 ■ Įsitikinkite, kad adapterio maitinimo laidas neliečia karštų paviršių arba aštrių 
daiktų. Adapterio maitinimo laidą nutieskite taip, kad ant jo niekas neužkliūtų.

 ■ Saugokite prietaisą nuo tiesioginės saulės šviesos ir nestatykite jo šalia atviros 
ugnies arba prietaisų, kurie yra šilumos šaltiniai.

 ■ Niekada nekiškite prietaiso ir jo maitinimo adapterio į  vandenį ar kokį nors kitą 
skystį, ir neplaukite jo tekančiu vandeniu. 

 ■ Pripildykite purkštuvo bakelį iki 40 °C temperatūros vandeniu. Jei naudosite per 
karštą vandenį, bakelis gali deformuotis.

 ■ Naudokite prietaisą tik mažai putojantiems nealkoholiniams plovimo tirpalams siurbti. 
 ■ Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas.
 ■ Neuždenkite veikiančio prietaiso ventiliacijos angų. 
 ■ Nesusiurbkite prietaisu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:

 –   degių skysčių arba agresyvių cheminių medžiagų;
 –   skysčių, pagamintų alyvos pagrindu;
 –   skysčių, kurių temperatūra yra didesnė nei 40 °C;
 –   didelio skysčio kiekio nuo vandeniui neperšlampamų paviršių, pavyzdžiui išlietos 

pilnos stiklinės vandens. 
 ■ Nenukreipkite purkštuvo į  įrenginius, kuriuose yra elektrinių dalių, pavyzdžiui 
į orkaitės vidų. 

 ■ Reguliariai tikrinkite vandens lygį bakelyje. Laikant prietaisą vertikaliai, vandens 
lygis bakelyje turi neviršyti maksimalios žymos. Antraip prietaisas tinkamai neveiks 
ir iš bakelio gali tekėti vanduo.
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 ■ Vandens paviršiuje gali susidaryti šiek tiek putų, bet tai normalu. Visgi putos neturi 
viršyti maksimalios žymos.

 ■ Visada išjunkite prietaisą, pabaigę juo naudotis, palikę prietaisą be priežiūros, prieš 
jį valydami ir prieš atjungdami maitinimo adapterį nuo elektros lizdo. 

 ■ Visada atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo, prieš valydami prietaisą ir 
kai krovimas bus baigtas.

 ■ Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo, atsargiai ištraukdami maitinimo 
laido kištuką – niekada netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 

 ■ Pažeistą maitinimo adapterį privaloma pakeisti originaliu adapteriu. Dėl naujo 
maitinimo adapterio kreipkitės į  įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Pažeistą 
maitinimo adapterį naudoti draudžiama.

 ■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra nesandarus, buvo numestas arba turi pastebimų 
apgadinimo požymių. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite 
prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo 
darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite 
prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į  gamintoją dėl 
netinkamo prietaiso veikimo.
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LT Langų valymo įrenginys 
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį 
vartotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę 
su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, 
kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Laikykite šį naudotojo 
vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

 ■ Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės 
medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis 
į  gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą 
pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į  originalią gamintojo 
pakuotę.

PRIETAISO IR ANTGALIŲ APRAŠYMAS
A1  Nuimamas guminis langų 

valytuvas
A2 Siurbimo anga
A3 Nuimamas siurbimo antgalis
A4 Siurbimo antgalio 

atlaisvinimo mygtukas
A5 Diodinė akumuliatoriaus 

energijos ir įkrovimo 
kontrolinė lemputė

A6 Ventiliacijos angos
A7 Prietaiso korpusas
A8 Prietaiso įjungimo / 

išjungimo mygtukas
A9 Nuimamas purvino vandens 

surinkimo bakelis
A10 Rankena 

A11 Bakelio atlaisvinimo 
mygtukas

 yra abiejose rankenos 
pusėse.

A12 Sudedamas stovas
A13 Bakelio išleidimo sklendė
A14 Maitinimo adapterio lizdas
 turi uždengiamą kištuką.
A15 Medžiaginis valytuvo 

dangalas
A16 Valymo priedas
A17 Purškimo antgalis 
A18 Plovimo priemonės 

purškimo gaidukas
A19 Purkštuvo bakelis
A20 Maitinimo adapteris

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS

Langų valymo įrenginys
 ■ Surinkite langų valymo įrenginį, pritvirtindami siurbimo antgalį A3 

prie prietaiso korpuso A7 ir iš šono įstumdami guminį valytuvą A1 
į siurbimo angoje A2 esantį griovelį. Tinkamai prijungus antgalį A3 
pasigirs spragtelėjimas. Įkiškite į  prietaiso korpusą A7 nuimamą 
bakelį A9, pirmiausiai įkišdami viršutinę bakelio A9 dalį po rankena 
A10. Paskui stumkite apatinę bakelio A9 dalį po rankena A10, 
kol visas bakelis A9 bus tinkamai užsifiksuotas. Būtinai tinkamai 
uždenkite bakelio išleidimo sklendę A13.

 ■ Išmontuokite atvirkštine tvarka. Norint išimti bakelį A9, būtina 
paspausti mygtuką A11 ir tuo pat metu traukti apatinį bakelio A9 
galą iš prietaiso korpuso A7, išimant visą bakelį A9.

Purkštuvas
 ■ Surinkite purkštuvą, įsukdami purškimo antgalį į  purkštuvo bakelį 

A19. Uždėkite ant valymo priedo A16 medžiaginį valytuvo dangalą 
A15. 

 ■ Norėdami purkštuvą išardyti, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PURKŠTUVO PILDYMAS
 ■ Pripilkite į  purkštuvo bakelį A19 vandens su trupučiu plovimo 

priemonės (be alkoholio). Skiesdami koncentruotas valymo 
priemones, vadovaukitės ant jų pakuočių pateiktais nurodymais.

 ■ Pripildykite purkštuvo bakelį A19 iki 40 °C temperatūros vandeniu. 
Jei naudosite per karštą vandenį, bakelis gali deformuotis.

 ■ Pripildę, pritvirtinkite prie bakelio purškimo antgalį. 

PRIETAISO ĮKROVIMAS
 ■ Langų valymo įrenginyje įrengtas ličio jonų akumuliatorius, kurį 

reikia įkrauti, prieš pradedant naudotis prietaisu.
 ■ Patikrinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas. Įkiškite maitinimo 

adapterio kištuką A20 į  lizdą A14. Prijunkite adapterio kištuką A20 
prie elektros lizdo. 

 ■ Prijungus prie elektros lizdo, užsidegs raudona diodinė kontrolinė 
lemputė A5. Ji parodo, kad akumuliatorius yra įkraunamas. Prietaisui 
visiškai įkrauti reikia maždaug 4 valandų. Faktinis įkrovimo laikas 
priklauso nuo akumuliatoriaus įkrovimo lygio.

 ■ Įkrovimo procesui pasibaigus ir pilnai įkrovus akumuliatorių, diodinė 
kontrolinė lemputė A5 švies mėlynai. Atjunkite valymo įrenginį 
nuo maitinimo adapterio A20 ir ištraukite adapterio kištuką A20 iš 
elektros lizdo. 

 ■ Atjungę nuo maitinimo adapterio A20, uždenkite lizdą A14 kištuku, 
kad į jį nepatektų vandens ar drėgmės. 

 ■ Visiškai įkrautas valymo įrenginys veiks maždaug 20 minučių. Paskui 
jį vėl reikės įkrauti. 

PRIETAISO VALDYMAS
 ■ Naudokitės prietaisu esant 5–40 °C aplinkos temperatūrai. Valymo 

įrenginį būtinai tinkamai surinkite ir pilnai įkraukite.
 ■ Norėdami panaudoti plovimo priemonę, paspauskite purškimo 

gaiduką A18 ir išpurkškite paviršių vienodu plovimo priemonės 
sluoksniu. Nuvalykite suteptas vietas medžiaginiu valytuvo dangalu 
A15. Padėkite purkštuvą į šalį ir paimkite langų valymo įrenginį. 

 ■ Įjunkite valymo įrenginį, paspausdami mygtuką A8. Dėkite siurbimo 
angą A2 su guminiu valytuvu A1 ant paviršiaus, kurį pirmiau 
išpurškėte plovimo priemone, ir traukite valymo įrenginį paviršiumi, 
susiurbdami plovimo priemonę nuo švaraus paviršiaus. Galima 
traukti paviršiumi aukštyn-žemyn arba iš vieno šono į kitą.

Pastaba: 
Jei nenorite naudoti purkštuvo, paviršių plovimo priemone 
galite apruošti įprastu būdu.

 ■ Reguliariai tikrinkite skysčio lygį bakelyje A9. Jei jis pasieks 
maksimalią žymą, išjunkite valymo įrenginį, paspausdami mygtuką 
A8. Laikydami valymo įrenginį horizontaliai virš kriauklės arba 
plautuvės, atidarykite išleidimo sklendę A13. Kai bakelis A9 bus 
tuščias, uždarykite išleidimo sklendę A13 ir valykite toliau. 

 ■ Jei naudojantis įrenginiu pradėtų sekti akumuliatorius, kurį laiką 
mirksės raudona diodinė kontrolinė lemputė A5, o  paskui užges. 
Valymo įrenginys automatiškai išsijungs, kad įrengtas akumuliatorius 
visiškai neišsektų ir dėl to nesugestų. Norėdami įkrauti akumuliatorių, 
vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Prietaiso įkrovimas“.

 ■ Pabaigę naudotis valymo įrenginiu, visada jį išjunkite, paspausdami 
mygtuką A8, išplaukite jį ir įkraukite kitam kartui.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami dulkių siurblį, visada įtikinkite, ar jis yra išjungtas ir 

atjungtas nuo elektros tinklo.
 ■ Nuimkite siurbimo antgalį A3 nuo valymo įrenginio korpuso 

A7. Nuvalykite jį drėgna šluoste su trupučiu neutralios valymo 
priemonės, paskui nuplaukite po švariu tekančiu vandeniu. Palaukite, 
kol jis savaime išdžius, arba sausai nušluostykite.

 ■ Nuimkite bakelį A9 nuo valymo įrenginio korpuso A7. Atidarykite 
išleidimo sklendę A13, laikydami bakelį A9 virš kriauklės arba 
plautuvo, ir išpilkite iš jo nešvarų vandenį. Paskui kruopščiai 
išplaukite jį švariu vandeniu. Nušluostykite jo paviršių ir palaukite, 
kol jis visas savaime išdžius. Kruopščiai ir reguliariai plaukite bakelį 
A9 po kiekvieno panaudojimo. Bakelyje A9 susikaupęs purvas turės 
neigiamo poveikio prietaiso veikimui.

 ■ Išpilkite likusią plovimo priemonę iš purkštuvo bakelio A19. 
Išskalaukite bakelį A19 švariu vandeniu ir palaukite, kol jis savaime 
išdžius. 

 ■ Nuimkite medžiaginį valymo dangalą A15 nuo priedo A16 ir 
išskalbkite jį po tekančiu vandeniu, panaudodami truputį skalbimo 
priemonės, paskui išskalaukite švariu tekančiu vandeniu. Palaukite, 
kol jis savaime išdžius. Medžiaginį valytuvo dangalą galima skalbti 
skalbimo mašinoje pasirinkus iki 60 °C temperatūrą, bet nenaudojant 
audinių minkštiklio.

 ■ Jei pastebėtumėte guminio valytuvo A1 arba medžiaginio valytuvo 
dangalo A15 nusidėvėjimo požymių, pakeiskite šiuos priedus 
naujais. Atsarginių priedų galite nusipirkti statybinių medžiagų ir 
interneto parduotuvėse. Norint pakeisti priedą, būtina nutraukti 
guminį valytuvą A1 nuo siurbimo antgalio A3 šono ir jo vietoje 
įtaisyti naują valytuvą. 

 ■ Prieš surinkdami, įsitikinkite, ar visos prietaiso dalys yra sausos.
 ■ Nevalykite prietaiso plieno vata, šveičiamosiomis valymo 

priemonėmis, tirpikliais ir pan. 
 ■ Nekiškite prietaiso korpuso A7 į  vandenį ar kokį nors kitą skystį ir 

neplaukite jo tekančiu vandeniu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maitinimo adapteris
Įvestis  ..............................................................100−240 V~, 50 / 60 Hz, 200 mA
Išvestis .........................................................................................4,58 V  , 700 mA
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė  .............................................................. II

Langų valymo įrenginys
Maitinimas .......................................................................................................... 15 W
Akumuliatorius .............................................................................ličio jonų / 3,6 V  
Apsaugos nuo vandens patekimo lygis .................................................. IPX24
Triukšmo lygis ............................................................................................. 70 dB(A)
Laikas, per kurį akumuliatorius yra visiškai įkraunamas ........ maždaug 4 val.
Visiškai įkrauto įrenginio veikimo laikas...........................maždaug 20 min.
Vandens bakelio talpa .................................................................................100 ml
Purkštuvo bakelio talpa...............................................................................200 ml

Pripažintas skleidžiamas triukšmo lygis yra 70 dB(A), kuris atitinka garso 
galios A lygį (standartinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas

Apsaugos nuo vandens patekimo lygis:
IP24 – Prietaisas yra apsaugotas nuo vandens purslų.

Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:
II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač 
tvirta izoliacija.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS 
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.

PANAUDOTŲ AKUMULIATORIŲ IŠMETIMAS
Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į  specialų 
surinkimo punktą, būtina išimti jame įrengtą 
akumuliatorių. Prieš išimant akumuliatorių, būtina įjungti 
valymo įrenginį ir palaukti, kol jis visiškai išsikraus. 
Akumuliatorius bus išimtas įgaliotajame techninės 
priežiūros centre.

Akumuliatoriuje yra aplinkai žalingų medžiagų, todėl jo negalima 
išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Ją reikia atiduoti 
perdirbimui į tinkamą atliekų surinkimo punktą.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ 
ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad 
elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su 
buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti tinkamai, 
atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius tokios įrangos 
surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sąjungos 
valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius 
galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują 
gaminį.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 
vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali 
būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, 
reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių 
vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.


