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UV dulkių siurblio savybės

Galingas automatinis šepetys
Surenka nešvarumus, plaukus ir kitas šiukšles. Išvalo kilimus, čiužinius ir patalynę.
Veiksmingai valo minkštų audinių paviršius.
Daugiafunkcinė filtravimo sistema
Ciklono oro filtras sukuria stiprų oro įsiurbimo srautą ir surenka dulkes. Plaunamas
kempinės oro filtras skirtas itin smulkioms dalelėms susiurbti. HEPA filtras sumažina
ore esančių alergenų kiekį.
Baktericidinė UV lempa
Pašalina iki 99,9% mikrobų, bakterijų ir virusų.

Saugos instrukcijos ir įspėjimai
Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite saugos informaciją ir įspėjimus.
Šis dulkių siurblys skirtas naudoti TIK vidaus patalpose, kasdienėje buityje.
Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Jei
nesilaikysite nurodymų, galite susižaloti arba sugadinti dulkių siurblį.
Valydami prietaiso korpusą arba jo nuimamas dalis, pvz., dulkių konteinerį, ciklono oro
filtrą arba kempinės oro filtrą, naudokite tik drėgną šluostę ir drungną vandenį,
sumaišytą su keliais lašais švelnaus ploviklio. Niekada nevalykite prietaiso stipriais,
ėsdinančiais valikliais, benzinu, tirpikliais ar mineralinėmis alyvomis.
Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai arba buvo sugadintas, kreipkitės į TIENS
atstovybę Lietuvoje.

Įspėjimai
Saugokite, kad UV spinduliai nepatektų į akis, odą ir plaukus, nes tai gali rimtai
sužaloti. Naudodami prietaisą įsitikinkite, kad žmonės ar gyvūnai nėra veikiami
tiesioginės UV lempos šviesos.
Neleiskite vaikams naudotis šiuo dulkių siurbliu ar žaisti su juo. Būkite dėmesingi, kai
prietaisą naudojate šalia vaikų.
Nenaudokite šio prietaiso lauke, kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar rimtų
sužalojimų.
Netraukite, nekelkite ir neneškite prietaiso už maitinimo laido. Norėdami atjungti
prietaisą iš elektros lizdo, traukite už maitinimo kištuko, o ne už maitinimo laido.

Nelieskite maitinimo kištuko, maitinimo laido ar prietaiso šlapiomis rankomis.
Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba maitinimo kištukas.
Nenaudokite šio prietaiso ten, kur žmonės gali užlipti ant maitinimo laido arba užkliūti
už jo. Trintis arba per didelis slėgis gali sukelti perkaitinimą ir elektros smūgį.
Neišjunkite ir pakartotinai neįjunkite šio prietaiso, kai įjungtas maitinimo mygtukas, nes
gali įvykti elektros smūgis arba gaisras.
Nenaudokite ilgintuvo, nebent tai būtina. Naudojant netinkamą ilginamąjį laidą gali kilti
gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Nesiurbkite aštrių daiktų arba didesnių atliekų, nes galite sugadinti variklį arba patį
prietaisą.
Nenaudokite prietaiso, kai oro įleidimo arba oro išleidimo angos yra užblokuotos, nes
galite sugadinti variklį arba patį prietaisą.
Nenaudokite prietaiso degiems skysčiams, pvz., benzinui, valyti; nenaudokite vietose,
kur gali būti tokių skysčių.

Prietaiso komplektacija
Pagrindinis korpusas
Rankena
Įjungimo mygtukas
Oro išleidimo anga
Oro įleidimo anga
LED lemputė
Apsauginis dangtelis
Automatinis ritininis šepetys
UV lempa

Nuimamos dalys ir priedai
Dulkių surinkimo konteineris
Ciklono tinklinis filtras (filtruoja dulkes, plaukus, duonos trupinius ir kitas matomas
atliekas)

Kempinės oro filtras (filtruoja smulkias dulkes, mikroorganizmus)
HEPA filtras (filtruoja 99,95% dulkių, žiedadulkių, bakterijų ir kitų alergenų ≥0,3
mikronų)
Automatinis ritininis šepetys (ištraukia plaukus, audinio pūkelius, dulkių erkutes ir kitus
alergenus bei mikroorganizmus iš patalynės).

Naudojimo ir priežiūros instrukcija
Įjungimo mygtukas
Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą (priekyje esanti LED lemputė su
jungikliu). Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte prietaisą.
Dulkių konteinerio valymas
Prieš valydami prietaisą, nepamirškite jo išjungti ir ištraukti maitinimo kištuko iš
elektros lizdo.
Kad prietaisas būtų tinkamos būklės, o jo variklis veiktų efektyviai bei tarnautų ilgai,
ištuštinkite dulkių konteinerį ir dažnai jį valykite.
1. Laikydami pagrindinį korpusą, pasukite dulkių konteinerį pagal laikrodžio
rodyklę ir nuimkite jį.
2. Atjunkite kempinės ir ciklono filtrus nuo dulkių konteinerio, kad jį
ištuštintumėte.
3. Įdėkite filtrus atgal į dulkių konteinerį.
4. Laikydami pagrindinį korpusą pasukite dulkių konteinerį prieš laikrodžio
rodyklę, kad jį vėl pritvirtintumėte.
Filtrų valymas
Visus filtrus, išskyrus HEPA filtrą, galima plauti po tekančiu vandeniu. Kad prietaisas
veiktų tinkamai, filtrus valykite dažnai.
1. Nuimkite dulkių konteinerį nuo pagrindinio korpuso.
2. Išimkite filtrus.
3. Vidinius filtrus valykite plaudami po tekančiu vandeniu.
4. Jei ciklono ir kempinės oro filtrai yra nešvarūs, taip pat galite juos nuplauti šiltu
vandeniu.
5. Palikite filtrus išdžiūti prieš įdėdami juos atgal. Jei filtrai nėra visiškai išdžiūvę,
drėgmė gali įsigerti į variklį ir jį sugadinti.

6. Nedėkite į mikrobangų krosnelę, neskalaukite po karštu vandeniu ir neplaukite
skalbimo mašinoje.

HEPA filtro valymas
Neplaukite HEPA filtro vandeniu, nes tai sugadins jį visam laikui. Įprastai naudojant
buityje, HEPA filtras tarnaus iki vienerių metų. Pakeiskite HEPA filtrą, kai ventiliacija
taps netolygi.
1. HEPA filtro dangtelis yra dešinėje pagrindinio korpuso pusėje. Norėdami jį išimti,
pasukite HEPA filtro dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir ištraukite filtrą.
2. Pirmiausia pirštais švelniai nuvalykite popierinį HEPA filtro paviršių, tada minkštu
šepetėliu pašalinkite nešvarumus, dulkes ir plaukus.
3. Įdėkite HEPA filtrą į pagrindinį korpusą, uždėkite atgal filtro dangtelį ir sandariai
pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
Automatinio ritininio šepečio valymas
Kad šepetys veiktų sklandžiai ir ilgai tarnautų, dažnai pašalinkite plaukus ir siūlus, kurie
gali susipainioti.
1. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo pagrindinio korpuso apačios (žr. paveikslėlį).
2. Išimkite iš prietaiso ritininį šepetį ir žirklėmis nukirpkite susivėlusius plaukus bei
siūlus, stengdamiesi nepažeisti šepečio.
3. Vėl įstatykite šepetį į pagrindą ir uždėkite apsauginį dangtelį (žr. paveikslėlį).

Gedimų šalinimas
Gedimas

Prietaisas neįsijungia

Prietaisas staiga nustojo
veikti
Siurbimo galia maža, o
prietaisas garsiai veikia

Priežastis

Sprendimas

Įsitikinkite, kad prietaisas
pajungtas į elektros lizdą ir
rozetė veikia
Dulkių konteineris yra
atjungtas
Patikrinkite, ar maitinimo
lizdo įtampa yra nuo 220
iki 240 V
Dulkių konteineris yra
pilnas
Filtrai yra purvini

Iš naujo pajunkite į
elektros lizdą

Kempinės ir ciklono oro
filtrai yra nešvarūs
HEPA filtras yra nešvarus

Išvalykite filtrus

Iš naujo tinkamai įstatykite
dulkių konteinerį
Jei nominalioji įtampa yra
110 V, reikalingas įtampos
transformatorius.
Ištuštinkite dulkių
konteinerį
Išvalykite filtrus

Išvalykite HEPA filtrą

Iš dulkių konteinerio
sklinda triukšmas
Iš oro išleidimo angos
sklinda cheminis kvapas

Į dulkių konteinerį pateko
metalinių arba plastikinių
detalių
Per pirmuosius tris
mėnesius naujas prietaisas
gali skleisti cheminį kvapą
Dulkių konteineris yra
pilnas arba filtrai yra
nešvarūs

Gaminio specifikacija
Modelis
Gaminio dydis
Gaminio svoris
Nominalioji įtampa
Nominalusis dažnis
Nominalioji įvesties galia
UV lempos galia
UV lempos bangos ilgis
Ritininio šepečio sukimosi greitis
Maitinimo laido ilgis

CY350 L
470 x 270 x 260 mm
2,1 kg
220 V – 240 V
50 Hz
350 W
7W
253,7 nm
6000 RPM
5m

Ištuštinkite dulkių
konteinerį
Dažniau ištuštinkite dulkių
konteinerį ir valykite
filtrus

