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LT  Akumuliatorinis dulkių siurblys „du viename“
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SVC 8825TI



- 2 -  06/2019Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.

LT Akumuliatorinis dulkių siurblys „du viename“
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE PASIŽIŪRĖTI, 
KAI PRIREIKS
 ■ Šį dulkių siurblį galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems 
patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi arba 
išmokomi saugiai naudotis šiuo dulkių siurbliu, ir supranta galimus pavojus.

 ■ Vaikai neturėtų žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą atsakingas suaugęs 
asmuo.

 ■ Jei maitinimo adapteris būtų pažeistas, jį privaloma pakeisti originaliu adapteriu. 
Dėl naujo maitinimo adapterio kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 
Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei jo maitinimo adapteris yra pažeistas.

 ■ Naudokite dulkių siurblį tik su originaliu maitinimo adapteriu, krovimo 
pagrindu ir su juo pateiktais priedais.

 ■ Laikykite dulkių siurblį ir jo priedus jaunesniems nei 8 metų vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

 ■ Valydami prietaisą arba atlikdami jo techninę priežiūrą atjunkite maitinimo 
adapterį nuo elektros lizdo.

 ■ Šis dulkių siurblys skirtas naudojimui namų ūkyje, biuruose ir panašiose 
vietose. Nenaudokite pramoninėje aplinkoje ir lauke.

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

 ■ 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.

 ■ Niekada nekiškite dulkių siurblio, krovimo pagrindo ir maitinimo adapterio 
į vandenį ar kokį nors kitą skystį, ir neplaukite jo tekančiu vandeniu.

 ■ Prieš įjungdami dulkių siurblį, patikrinkite, ar dulkių rinktuve tinkamai 
sumontuoti filtrai.

 ■ Dulkių siurbliui veikiant, oro išleidimo angos ir siurbimo anga būtinai turi 
būti neužkimštos.
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 ■ Nesusiurbkite dulkių siurbliu toliau nurodytų daiktų ir medžiagų:
 – smilkstančių cigarečių nuorūkų, degančių daiktų, degtukų arba karštų 
pelenų ar žarijų;
 – vandens ir kitų skysčių;
 – degių arba lakių medžiagų;
 – aštrių daiktų, pvz. stiklo šukių, adatų, smeigtukų ir pan.;
 – miltų, tinklo, cemento ir kitų statybinių medžiagų;
 – didelių popieriaus lapų arba plastikinių maišelių, kurie gali lengvai 
užkimšti siurbimo angą.

 ■ Siurbiant kai kurių tipų grindis, gali susidaryti elektrostatinė iškrova, kuri 
naudotojams nėra pavojinga.

 ■ Pabaigę naudotis dulkių siurbliu, prieš jį valydami arba statydami ant 
krovimo pagrindo, visada jį išjunkite.

 ■ Atjunkite maitinimo adapterį nuo elektros lizdo, prieš jį valydami 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 adapterį arba lizdą.

 ■ Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu jis tinkamai neveikia, yra sugadintas arba 
buvo įkritęs į vandenį. Neremontuokite dulkių siurblio patys ir nedarykite jokių 
jo konstrukcijos pakeitimų. Visus remonto darbus privaloma atlikti įgaliotajame 
techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios 
garantija, ir negalėsite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

Įspėjimas.
Krovimo pagrinde įrengtas peilis plaukams ir gyvūnų kailiui 
nupjauti nuo rotacinio šepečio. Peilis yra labai aštrus. Venkite jį liesti. 
Netinkamai naudojant, gresia rimto sužalojimo rizika. Laikykitės 
šiame naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.

Atidžiai perskaitykite vadovą ir susipažinkite su visais įspėjimais ir 
instrukcijomis.

   

Įspėjimas.
Neardykite, netraiškykite, netrankykite baterijos, 
nesukelkite trumpojo jungimo ir nekaitinkite didesnėje 
nei 60 °C temperatūroje. Nedeginkite. Gaisro ir nudegimų 
pavojus. Prieš naudodami prietaisą, tinkamai perskaitykite 
visas naudotojo vadovo instrukcijas.
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LT
Akumuliatorinis dulkių 
siurblys „du viename“
Naudotojo vadovas

 ■ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau 
esate susipažinę su panašaus tipo buitinių prietaisų veikimo principu. 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.

DULKIŲ SIURBLIO IR JO PRIEDŲ APRAŠAS
A1 Dulkių siurblio rankena su alkūne
A2 Dulkių siurblio įjungimo / išjungimo mygtukas
A3 Dulkių siurblio siurbimo galios nustatymo 

mygtukas
A4 Dulkių siurblio alkūnė
A5 Rankinio dulkių siurblio atlaisvinimo mygtukas 

nuo dulkių siurblio korpuso
A6 Rankinio dulkių siurblio rankena
A7 Maitinimo adapterio įkrovimo lizdas
A8 Rankinis dulkių siurblys
A9 Užminama vieta automatiniam plaukų pjovimui 

nuo rotacinio šepečio
A10 Grindų valymo antgalis su elektriniu rotaciniu 

šepečiu
A11 Alkūnės mygtukas
A12 Grindų valymo antgalio atlaisvinimo mygtukas
A13 Ratai
A14 Rankinio dulkių siurblio siurbimo galios nustatymo 

mygtukas
A15 Rankinio dulkių siurblio įjungimo / išjungimo 

mygtukas

A16 Įkrovimo ir baterijos energijos lygio diodiniai 
indikatoriai

A17 Dulkių rinktuvo atidarymo mygtukas
A18 Išorinis filtras
A19 Plaunamas vidinis filtras
A20 Dulkių rinktuvas
A21 Dulkių rinktuvo apačios atlaisvinimo mygtukas
A22 Baterijos skyrius (rankinio dulkių siurblio gale)
A23 Krovimo pagrindas
A24 Maitinimo adapterio įkrovimo lizdas
A25 Maitinimo adapteris
A26 Apsauginis peilio plaukams ir gyvūnų kailiui pjauti 

dangtelis
 peilis plaukams ir gyvūnų kailiui pjauti  

(po apsauginiu dangteliu, nepavaizduotas)
A27 Dulkių skyrius (krovimo pagrindo apačioje)
A28 Mažas universalus šepečio antgalis
A29 Slankiklis šepečiui ištraukti ir paslėpti
A30 Siauras antgalis
A31 Rankinio dulkių siurblio baterija

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
 ■ Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nuimkite visas reklamines etiketes bei lipdukus. 

Patikrinkite prietaisą ir visas jo dalis, ar niekas neapgadinta.

SURINKIMAS
Rankinis dulkių siurblys
 ■ Rankinio dulkių siurblio gale yra anga, skirta įstatyti bateriją A31. Įstatykite bateriją A31 į angą, kaip pavaizduota B 

paveikslėlyje. Tinkamą baterijos A31 įstatymą nurodys spragtelėjimas.
 ■ Įsitikinkite, kad dulkių rinktuvas A20 pritvirtintas prie rankinio dulkių siurblio A8.

Vertikalus dulkių siurblys
 ■ Prijunkite grindų valymo antgalį A10 prie vertikalaus dulkių siurblio apačios, kaip pavaizduota C paveikslėlyje. 

Tinkamą grindų valymo antgalio A10 prijungimą nurodo spragtelėjimas. Paspauskite alkūnės mygtuką A11 ir lenkite 
rankeną A1 į  vertikalią padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą. Sumontuokite rankinį dulkių siurblį A8 dulkių siurblio 
korpuso viduryje.

Krovimo pagrindas
 ■ Įstatykite viršutinę krovimo pagrindo dalį į apatinę dalį, kaip pavaizduota D paveikslėlyje.

DULKIŲ SIURBLIO PASTATYMO PADĖTIS
 ■ Norėdami dulkių siurblį pastatyti, koja prispauskite grindų valymo antgalį A10 ir, tiesiog stumtelėję rankeną A1 

pirmyn, užtvirtinkite dulkių siurblį vertikalioje padėtyje. Grindų valymo antgalio A10 alkūnės priekyje esantis skląstis 
įsitaisys grindų valymo antgalio A10 viršutinio gaubto griovelyje.

 ■ Norėdami atlaisvinti dulkių siurblį iš vertikalios pastatymo padėties, pėdos galu prispauskite grindų valymo antgalį 
A10 ir palenkite rankeną A1 atgal. Grindų valymo antgalio A10 alkūnės priekyje esanti auselė išslys iš grindų valymo 
antgalio A10 viršutinio gaubto griovelio.

DULKIŲ SIURBLIO ĮKROVIMAS
 ■ Pastatykite surinktą krovimo pagrindą A23 ant lygaus, sauso ir stabilaus paviršiaus šalia elektros tinklo lizdo.
 ■ Prijunkite maitinimo adapterio A25 jungtį prie lizdo A24 krovimo pagrindo A23 gale ir įkiškite maitinimo adapterį 

A25 į maitinimo lizdą – žr. E paveikslėlį. Arba prijunkite maitinimo adapterio A25 jungtį prie lizdo A7 rankiniame 
dulkių siurblyje A8 – žr. F paveikslėlį.

Pastaba.
Prieš pradedant krauti svarbu išjungti dulkių siurblį ir pastatyti jį stačiai.

 ■ Kai adapteris A25 bus prijungtas prie elektros lizdo, dulkių siurblys pradės veikti įkrovimo režimu ir diodiniai 
indikatoriai A16 rodys baterijos A31 įkrovimo lygį. Prietaisui visiškai įkrauti reikia maždaug 3 valandų. Faktinis 
įkrovimo laikas priklauso nuo baterijos įkrovimo lygio.

 ■ Kai įkrovimo procesas bus baigtas, švies visi diodiniai indikatoriai A16. Atjunkite maitinimo adapterį A25 nuo elektros lizdo.
 ■ Jei vienas diodinis indikatorius mirksi siurbimo metu, baterija A31 senka ir ją reikia įkrauti.

Įspėjimas!
Jei mirksi visi diodiniai indikatoriai A16, dulkių siurblys gali būti sugedęs. 
Tokiu atveju pirmiausia išimkite ir vėl įstatykite bateriją A31 bei įjunkite dulkių 
siurblį. Jeigu problema kartojasi, dulkių siurbliu nebesinaudokite ir kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Pastaba.
 ■ Šiame dulkių siurblyje įrengta ličio jonų baterija. Norint, kad baterija veiktų ilgiausiai, rekomenduojama:

–  Be reikalo ilgam nepalikti visiškai įkrautos arba visiškai išsekusios baterijos.
–  Baterija neturi būti nuolat visiškai įkrauta; Ji tarnaus ilgiau, jei bus nuolat maždaug pusiau įkrauta.
–  Nelaukite, kol baterija visiškai išseks.

Pastaba.
Maitinimo adapterį galima laikyti krovimo pagrindo A23 gale.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS
Vertikalus dulkių siurblys
 ■ Dulkių siurbliu galite siurbti įvairių rūšių grindų dangas, pavyzdžiui kietas grindis, kilimus ir pan.
 ■ Paimkite dulkių siurblį už rankenos A1, patraukite jį aukštyn ir nuimkite nuo krovimo pagrindo A23. Nuėmus dulkių 

siurblį nuo krovimo pagrindo A23, jį reikia užfiksuoti vertikalioje pastatymo padėtyje. Atlaisvinus jį iš pastatymo 
padėties, rankeną galima judinti vertikaliai.

 ■ Įjunkite valymo įrenginį, paspausdami mygtuką A2. Mygtuku A3 nustatykite pageidaujamą dulkių siurblio siurbimo 
jėgą.

 ■ Jei jums reikia naudoti dulkių siurblį sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., po kėde, paspauskite alkūnės mygtuką A11. 
Rankena A1 atsilaisvins nuo alkūnės ir galėsite lengvai siurbliuoti tokias vietas. Atleiskite mygtuką A11 ir atsargiai 
nustatykite rankeną į vertikalią padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą.

 ■ Pabaigę naudotis dulkių siurbliu, norėdami jį išjungti, paspauskite mygtuką A2. Išvalykite jį pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“, ir įkraukite, kaip nurodyta skyriuje „Dulkių siurblio įkrovimas“.

Rankinis dulkių siurblys
 ■ Norėdami atlaisvinti rankinį dulkių siurblį A8 nuo dulkių siurblio korpuso, paspauskite mygtuką A5 ir viršutinė 

rankinio dulkių siurblio dalis bus atlaisvinta. Laikykite rankinį dulkių siurblį A8 už rankenos A6 ir atsargiai išimkite jį 
iš dulkių siurblio korpuso.

 ■ Paspauskite mygtuką A15 norėdami įjungti rankinį dulkių siurblį. Mygtuku A14 nustatykite pageidaujamą rankinio 
dulkių siurblio siurbimo jėgą. Rankiniu dulkių siurbliu A8 galima siurbliuoti išteptas grindų dangas, baldus ir pan.

 ■ Kad būtų patogiau siurbliuoti, pvz., baldus, pritvirtinkite daugiafunkcį šepečio antgalį A28 prie rankinio dulkių siurblio 
A8. Slankikliu A29 ištraukite ir paslėpkite šepetį.

 ■ Pabaigę naudotis dulkių siurbliu, norėdami jį išjungti, paspauskite mygtuką A15. Išvalykite jį pagal nurodymus, 
pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“, ir įkraukite, kaip nurodyta skyriuje „Dulkių siurblio įkrovimas“.

Pastaba.
Diodiniai indikatoriai A16 rodo baterijos įkrovimo lygį. Baterijai palaipsniui senkant, 
atskirti diodiniai indikatoriai vienas po kito užges. Jei baterija visiškai išseks, sumirksės 
vienas diodinis indikatorius ir dulkių siurblys išsijungs.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ■ Prieš valydami dulkių siurblį, visada įtikinkite, ar jis yra išjungtas, o maitinimo adapteris – atjungtas nuo elektros tinklo 

lizdo. Siekiant pailginti dulkių siurblio naudojimo laiką, po kiekvieno panaudojimo rekomenduojama atlikti jo valymą 
ir priežiūrą.

Įspėjimas!
Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros šoko, niekada nemerkite prietaiso, jo 
maitinimo laido arba kištuko į vandenį arba bet kokį kitą skystį.

Dulkių rinktuvas ir filtrai
 ■ Jei naudojate vertikalų dulkių siurblį, pirmiausia nuimkite rankinį dulkių siurblį A8 nuo dulkių siurblio korpuso 

paspaudę atlaisvinimo mygtuką A5.
 ■ Paspauskite mygtuką A17, kad atlaisvintumėte dulkių rinktuvą A20 nuo rankinio dulkių siurblio A8. Laikykite dulkių 

rinktuvą A20 virš šiukšlių dėžės ir paspauskite mygtuką A21, kad atidarytumėte apatinį dulkių rinktuvo A20 dangtį – 
žr. G paveikslėlį. Ištuštinkite visą dulkių rinktuvą A20. Tuomet uždarykite dangtį.

 ■ Dabar išimkite išorinį filtrą A18 laikydami šoninius laikiklius, tuomet išimkite vidinį filtrą A19.
 ■ Išplaukite dulkių rinktuvą A20 ir kruopščiai nusausinkite.
 ■ Pašalinkite dulkes ir nešvarumus iš vidinio filtro A19 ir, jei reikia, išplaukite po švelnia tekančio vandens srove bei 

leiskite išdžiūti.
 ■ Iškratykite dulkes ir nešvarumus iš išorinio filtro A18 į šiukšlinę. Jei reikia, galite išimti minkštą filtro putplasčio dalį ir 

išplauti po švelnia tekančio vandens srove bei leisti išdžiūti.

Įspėjimas!
Prieš surinkdami dulkių siurblį, įsitikinkite, ar visos jo dalys yra visiškai sausos. 
Prieš jį įjungdami, įsitikinkite, ar tinkamai sumontuoti visi filtrai. Antraip dulkių 
siurblys gali sugesti.
Jei filtrai bus nešvarūs, sumažės jų naudojimo efektyvumas, todėl būtinai juos 
valykite.

 ■ Po 6 mėnesių naudojimo rekomenduojame pakeisti vidinį filtrą A18 nauju. Atsarginių filtrų galite nusipirkti statybinių 
medžiagų arba interneto parduotuvėse.

Plaukų nupjovimas nuo rotacinio šepečio
 ■ Dulkių siurblyje yra automatinė plaukų nupjovimo nuo rotacinio šepečio funkcija.
 ■ Nustatykite dulkių siurblį pastatymo padėtyje ir įkiškite į krovimo pagrindą A23. Įsitikinkite, kad maitinimo adapteris 

A25 prijungtas prie maitinimo lizdo. Atsargiai kojos priekiu paspauskite ir laikykite užminamą vietą A9 ant grindų 
valymo antgalio A10 maždaug 10 sekundžių. Įkrovimo procesas bus nutrauktas ir įstrigę plaukai bus automatiškai 
nupjauti nuo rotacinio šepečio bei susiurbti. Nuimkite savo koją nuo užminamos vietos A9, įkrovimo procesas bus 
tęsiamas.

 ■ Krovimo pagrindo A23 apačioje yra dulkių skyrius A27, kuriame laikomas peilis ir jame sulaikomi nešvarumai, kurie 
nėra susiurbiami nupjovus plaukus nuo rotacinio šepečio. Nuimkite dulkių siurblį nuo krovimo pagrindo A23 ir 
atjunkite maitinimo adapterio A25 jungtį nuo krovimo pagrindo A23. Apverskite krovimo pagrindą A23, atlaisvinkite 
dulkių skyriaus A27 skląsčius ir nuimkite dangtį. Išpilkite skyriaus A27 turinį į šiukšlinę. Vėl uždėkite dangtį ir 
paspauskite, kol išgirsite skląsčių spragtelėjimą.

Įspėjimas!
Niekada nekiškite pirštų į skyrių krovimo pagrindo A23 apačioje. Venkite liesti 
peilį. Peilis yra labai aštrus ir gali lemti susižalojimą.

Grindų valymo antgalis ir priedai
 ■ Jei rotacinis šepetys nešvarus, paspauskite mygtuką A12 ir nuimkite grindų valymo antgalį A10 nuo dulkių siurblio 

korpuso. Apverskite rotacinį šepetį, kad jis būtų nukreiptas aukštyn. Kairėje antgalio A10 pusėje yra skląstis, kuriuo yra 
pritvirtintas šepečio gaubtas. Atlaisvinkite skląstį, atlenkite gaubtą ir išimkite šepetį – žr. I pav.
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 ■ Pašalinkite visą purvą ir dulkes iš rotacinio šepečio bei grindų valymo antgalio A10 vidaus. Išvalę, atgal įdėkite rotacinį 
šepetį. Vėl tinkamai užverkite gaubtą.

 ■ Grindų valymo antgalio A10 ir priedų A28 bei A30 paviršius valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Paskui viską 
kruopščiai nusausinkite.

Dulkių siurblio išorinis paviršius
 ■ Dulkių siurblio išorę valykite sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Paskui viską kruopščiai nusausinkite. Nuvalykite 

krovimo pagrindą A23 sausa arba šiek tiek drėgna šluoste, užtikrindami, kad į lizdą maitinimo adapterio kištukui A25 
prijungti nepatektų drėgmės. 

Įspėjimas!
Nevalykite dulkių siurblio plieniniais šveitikliais, šveičiamosiomis valymo 
priemonėmis, tirpikliais ir pan.

Laikymas
 ■ Jei prietaiso ilgai nenaudosite, išvalykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.
 ■ Išimkite bateriją A31 iš rankinio dulkių siurblio A8.
 ■ Įsitikinkite, kad dulkių siurblys ir jo priedai yra visiškai švarūs ir sausi.
 ■ Norėdami sutaupyti vietos, galite sulenkti rankeną A1. Tokiu atveju paspauskite ir laikykite alkūnės mygtuką A11 ir 

lenkite rankeną A1 atgal – žr. H pav.
 ■ Prietaisą laikykite sausoje, švarioje, gerai vėdinamoje, nuo ekstremalių temperatūros sąlygų apsaugotoje, vaikams 

nepasiekiamoje vietoje.

Trikčių šalinimas
 ■ Jei dulkių siurblio negalim įjungti, įsitikinkite, kad baterija visiškai įkrauta.
 ■ Jei dulkių siurblys nebesiurbia, patikrinkite, ar siurbimo angos neblokuoja pašalinis objektas, arba ištuštinkite dulkių 

rinktuvą A20.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Maitinimo adapteris
Įvadas .................................................................................................................................................................................... 100–240 V, 50 / 60 Hz, 0,8 A
Išvadas ......................................................................................................................................................................................25–29 V , 800 mA
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė ........................................................................................................................................................................... II

Dulkių siurblys
Galia ....................................................................................................................................................................................................................................150 W
Elektrinis rotacinis šepetys .........................................................................................................................................................................................10 W
Ličio jonų baterija ....................................................................................................................................25,2 V  ,  ličio jonų / 2 000 mAh
Laikas, per kurį baterija yra visiškai įkraunama ............................................................................................................................maždaug 3 val.
Naudojimo trukmė visiškai įkrovus bateriją (naudojant didelės / mažos siurbimo galios nuostatas)..............25 min / 55 min
Triukšmo lygis............................................................................................................................................................................................................82 dB(A)
Dulkių rinktuvo talpa ......................................................................................................................................................................................................0,5 l

Pripažintas šio prietaiso skleidžiamas triukšmo lygis yra 82 dB(A), kuris atitinka akustinės galios A lygį (standartinė garso 
galia: 1 pW).

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

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

  Šis prietaisas skirtas naudojimui tik namų ūkyje. Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

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

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 punktus. Kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse 
arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują 
prietaisą.
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 produktą, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą 
teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas. 

PANAUDOTŲ BATERIJŲ IŠMETIMAS 
Prieš išmetant šį gaminį arba atiduodant jį į specialų surinkimo punktą, būtina išimti jame esančią 
bateriją. Prieš išimant bateriją, būtina įjungti dulkių siurblį ir palaukti, kol ji visiškai išsikraus. Baterija 
bus išimta įgaliotajame techninės priežiūros centre.
  Baterijoje yra aplinkai žalingų medžiagų, todėl jos negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis 
atliekomis. Ją reikia atiduoti perdirbimui į tinkamą atliekų surinkimo punktą.


