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Dyson V12 slim

Belaidis „Dyson“
dulkių siurblys
vertikalioje padėtyje
su siurbimo vamzdžiu
ir valymo šepečiu.

Turinys
Kas yra dėžėje
Naudojimo pradžia
Jūsų prietaiso įkrovimas
Įstatomos baterijos keitimas
Grindų priežiūra
LCD ekranas
Dulkių talpos ištuštinimas
Dulkių talpos valymas

Filtro plovimas
Užsikimšusių dalių valymas
Jūsų „Laser Slim Fluffy™“ šepečio volelio
plovimas
Užsikimšusio plaukų įsukimo antgalio
išvalymas
Antgalių valymas
Jūsų prietaiso priežiūra

Kas yra dėžėje
Jūsų prietaisas pristatomas su vienu ar keliais iš šių valymo šepečių – ne
visi įtraukiami į komplektą.

Dulkių siurblys

„Laser Slim Fluffy™“ valymo šepetys
Tiksliu kampu nustatytas lazeris
leidžia pamatyti nematomas
dulkes ant kietų grindų.

Siurbimo vamzdis

Tiesioginės pavaros valymo šepetys
Giliai valo kilimus ir kietas grindis.

Papildoma įstatoma baterija
Ne visi modeliai tiekiami su
papildoma įstatoma baterija.
Papildomas įstatomas baterijas
galite įsigyti www.dyson.lt.

Įkroviklis
Įkrauna dulkių siurblį įkrovimo
stotelėje arba be jos.

Sieninė įkrovimo stotelė
Belaidis „Dyson“ vakuuminis
siurblys įsistato į sieninę
įkrovimo stotelę ir yra
paruošiamas kitam siurbimui.

Komplektacijoje gali būti ne visi priedai.
Papildomus priedus galite įsigyti www.dyson.lt.

Dvigubas antgalis
Du antgaliai viename –
platus antgalis ir šepetys,
kad galėtumėte greitai
pereiti nuo siurbimo
prie dulkių valymo
darbų namuose ar
automobilyje.

Siaurų plyšių valymo
antgalis
Sukurtas taip, kad
kruopščiai išvalytų sunkiai
išvalomus pakraščius
ir sunkiai pasiekiamus
siaurus plyšius.

Lankstusis plyšių
valymo antgalis
Pailgėja ir lankstosi.
Sunkiai pasiekiamoms
vietoms visuose namuose
ir automobilyje.

Ilginamoji žarna
Iki 61 cm lankstus
bet kurio prijungto
antgalio pailginimas,
kad pasiektumėte ir
išvalytumėte namuose ar
automobilyje aukštai ar
žemai esančias vietas.

Plaukų įsukimo antgalis
Plaukai apvyniojami aplink
kūginį šepečio volelį ir
nukreipiami į šiukšlių talpą.
Motorizuotas mažesnių
plyšių valymas.

Šepetėlis sunkiai
pašalinamam purvui valyti
Standūs nailoniniai
šereliai pašalina
nešvarumus nuo šiurkščių
kilimų, vietų, kuriose
vaikšto daug žmonių,
ir automobilių salonų.

Antgalis čiužiniams valyti
Pašalina dulkes,
nešvarumus ir alergenus
iš čiužinių ir apmušalų.

Aukštai esančių
Siurbimo vamzdžio spaustukas
paviršių adapteris
Lankstosi ir užsifiksuoja
skirtingais kampais. Tinka
prie bet kurio suderinamo
priedo, skirto efektyviam
valymui sunkiai pasiekiamose
aukštose jūsų namų vietose.

Minkštas šepetėlis
dulkėms valyti
Apsuptas minkštais
nailoniniais šereliais
švelniam dulkių valymui
su siurbimu nuo jautrių
daiktų ir paviršių.
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Naudojimo pradžia
„Selection“ mygtuko vieta
ekrane, prietaiso filtro gale.

Prieš naudodami pirmą kartą visiškai
įkraukite siurblio bateriją.

Schema, rodanti siurbimo
vamzdžio prijungimą
prie pagrindinio korpuso,
kai siurbimo vamzdžio
atlaisvinimo mygtukas
sulygiuotas su pagrindinio
korpuso viršumi.

Galingumo režimai
Jūsų prietaise įdiegti trys galingumo
režimai skirtingiems darbams.
Sparčiai keiskite galingumo režimus
naudodamiesi vienu mygtuku.
Ekranas, rodantis, kad
prietaisas nustatytas „Eco“
režimu, bei visa žalios
spalvos baterija, rodanti,
jog veikiant šiuo režimu
baterija tarnaus ilgiausiai iš
visų trijų režimų.

Auto

Eco

Med

Boost

Auto

Eco

„Eco“ režimas
Maksimalus veikimo laikas
ilgesniam visų namų valymui.

100%

Med

Ekranas, rodantis, kad
prietaisas nustatytas „Med”
režimu, bei mėlynos spalvos
baterija, rodanti, jog baterija
tarnaus vidutiniškai.

Boost

„Med“ režimas
Optimalus galios ir
veikimo laiko balansas.

Ελληνικά
English
Espanol

Boost

5%

Ekranas,
rodantis, kad prietaisas
English
English
nustatytas „Boost“ režimu, bei
raudonos spalvos baterija,
rodanti, jog veikiant šiuo režimu
baterija tarnaus trumpiausiai iš
visų trijų režimų.

„Boost“ režimas
Sukurtas intensyviam
sunkiai išvalomų
nešvarumų dėmių valymui.

4:50

Rodyklė, rodant

siurbimo vamzdžio
Auto

galą, jungiamą prie
valymo šepečio.

Eco

Įjunkite ir išjunkite lazerį
Įjunkite arba išjunkite
lazerį ant valymoOn
šepečio esančiu Off
slenkamuoju jungikliu.
Exit
1 klasės lazerinis gaminys saugus žmonėms. Stenkitės
nežiūrėti tiesiai į spindulį.

English

English
selected

English

中文
Čeština
한국어

Jūsų prietaiso įkrovimas
Svarbu visiškai įkrauti naują prietaisą prieš naudojant jį pirmą kartą ir po
kiekvieno valymo. Baterija ir stebėjimo sistemos algoritmas laikui bėgant
„mokosi“, o visiškai įkraunant prietaisą galima tiksliau apskaičiuoti ir
parodyti likusį veikimo laiką.

Įkroviklis, prijungtas
iš maitinimo šaltinio
naudojant sieninę
įkrovimo stotelę.

Prijunkite tiesiogiai prie įkroviklio arba prie įkrovimo stotelės.
Įkrovimo metu abiejose baterijos pusėse mirksės mėlyni šviesos diodai.
Kai baterija visiškai įkrauta, abu šviesos diodai švies 5 sekundes.
Baterija yra visiškai įkrauta, kai ekrane rodoma 100 %.
Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra
žemesnė nei 5 °C (41 °F). Tai skirta apsaugoti tiek variklį, tiek bateriją.

Įkroviklis, prijungtas iš
maitinimo šaltinio tiesiai prie
baterijos priekio.

Įstatomos baterijos keitimas
Jei turite papildomų įstatomų baterijų, rekomenduojame keisti baterijas
siekiant išlaikyti tolygų našumą.

Baterijos išėmimas
Spauskite ant rankenos esantį baterijos atlaisvinimo mygtuką ir
ištraukite bateriją iš prietaiso.
Įkraukite bateriją.
Baterijos įdėjimas
Sulygiuokite bateriją su rankena ir įstumkite į vidų. Stipriai
stumkite, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos.

Grindų priežiūra
Patikrinkite, ar apatinė valymo šepečio ar antgalio pusė yra švari ir ar jame
nėra jokių daiktų, kurie galėtų sukelti gedimą.
Prieš siurbiant grindis, kilimėlius ir kilimus, patikrinkite gamintojo
rekomenduojamas valymo instrukcijas.
Šis gaminys skirtas valyti kietas grindų dangas. Jūsų siurblio šepečio volelis
gali pažeisti tam tikrą grindų dangą. Kai siurbimo metu naudojamas
besisukantis šepečio volelis, kai kurios kiliminės medžiagos gali išsipešioti.
Jei taip nutiktų, rekomenduojame siurbti be motorizuoto antgalio grindims ir
pasitarti su grindų dangos gamintoju.

Rodyklės, rodančios baterijos atlaisvinimo mygtuko vietą ir
baterijos išėmimą iš rankenos, kai mygtukas nuspaustas.
Po to rodomas baterijos, kuri spragtelėdama užsifiksuoja,
grąžinimas ant rankenos pagrindo.

100%
LCD ekranas

100%

Nustatymų meniu
Savo prietaiso nustatymus valdykite mygtuku. Norėdami patekti į nustatymų
meniu, paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol pasirodys meniu ekranas.
Palieskite, kad peržiūrėtumėte galimas parinktis.

Low
run time

100%

4:50

Auto

Ekrane spaudžiamas
„Selection“ mygtukas.

Low
run time

Low
run time
Kalbos keitimas
Norėdami pakeisti kalbą ekrane, laikykite nuspaustą mygtuką tol,
kol pasirodys kalbų sąrašas. Atleiskite mygtuką.
Palieskite mygtuką,
kad peržiūrėdami kalbų
sąrašą rastumėte pageidaujamą
English
English
kalbą. Palaikykite nuspaustą mygtuką, kol baigsis skaičiavimas.

Espanol

Ekrane pasirodys žalia varnelė, rodanti, kad jūsų kalbos pasirinkimas baigtas.
Norėdami atšaukti pasirinkimą, laiko skaičiavimo metu atleiskite mygtuką.

On
Off
Exit

English
Espanol
Du ekranai: pirmasis su
kalbų sąrašu, po to su
varnele,English
rodantis, kad
kalba sėkmingai pakeista.

Espanol

Perspėjimo nustatymų keitimas
Galite išjungti perspėjimą variklio virpėjimu. Variklis daugiau nebevirpės,
bet, kai reikės, kad atkreiptumėte į prietaisą dėmesį, veikimo laiko
perspėjimo informacija bus rodoma skystųjų kristalų ekrane.
Išjungus perspėjimus, perspėjimas virpesiais apie užsikimšimą neišsijungs.
Taip užtikrinama, kad išvalysite užsikimšusias dalis, užkirsdami kelią
prietaiso gedimui.
Palieskite, kad peržiūrėtumėte nustatymų meniu. Pasirinkite „Alerts“ parinktį.
Slinkite, kad pasirinktumėte įjungimą arba išjungimą. Laikykite nuspaustą
mygtuką tol, kol baigsis skaičiavimas, o ekrane pasirodys varnelė. Norėdami
atšaukti pasirinkimą, skaičiavimo metu atleiskite mygtuką.

Ekranas su geltonos
spalvos įspėjamuoju
trikampiu, reiškiančiu
perspėjimą.

English
English
selected

English

4:50

4:50

Low
run time

4:50

Veikimo laiko atgalinis skaičiavimas
Kai bateriją reikia įkrauti, jūsų prietaisas tris kartus suvirpės, o ekrane
pasirodys senkančio veikimo laiko piktograma.

Low
run time

Auto

Low
run time

Kai baterija išsikraus, ekrane pasirodys raudona įspėjamoji piktograma.

English
Espanol

English

4:50
Ekranas, kuriame
likęs baterijos laikas
English
rodomas kaip skaičius
ir kaip pusiau įkrauta
baterija.

Auto
Raudonos spalvos ekranas
su kištuko piktograma, On
prijungta prie maitinimo Off
šaltinio. Tai rodo, kad
Exit
baterija išsikrovusi ir ją
reikia įkrauti.

On

English

Off
Exit

Espanol

Baterijos būklė
Norėdami gauti geriausią baterijos veikimo ir ilgaamžiškumo rezultatą,
naudokite „Eco“ arba „Med“ režimą.

English
Espanol

English
Englis
selecte

Ekrane baterijos būklė
rodoma ant baterijų.

Perspėjimo signalai
Galimi perspėjimo signalai yra:
„Filter“ – filtras įdėtas neteisingai arba jį reikia išvalyti.
„Blockage“ – prietaisas užsikimšo, užsikimšimą reikia pašalinti.

Išėjimas iš nustatymų meniu
Išeisite iš nustatymų meniu. Palieskite norėdami peržiūrėti parinkčių meniu.
Pasirinkite „Išeiti iš meniu“.

Perspėjimo
piktograma
su užrašu
„Fully charge
before first
use“ („Visiškai
įkraukite
prieš pirmąjį
naudojimą“).

Perspėjimo
piktograma
su užrašu
„Airways
blocked“
(„Užsikimšęs
ortakis“).

Perspėjimo
piktograma su
užrašu „Filter
not sealed“
(„Filtras
nesandarus“).

Perspėjimo
piktograma
su užrašu
„Filter needs
cleaning“
(„Filtrą reikia
išvalyti“).

Ekranas su užrašu
„Exit menu“
(„Išeiti iš meniu“)
ir grįžimo piktograma.

Dulkių talpos ištuštinimas
Ištuštinkite iš karto, kai šiukšlės pasiekia MAX lygį – neperpildykite.
Prietaiso naudojimas, kai šiukšlės viršija MAX liniją, gali paveikti jo
našumą ir gali tekti dažniau plauti filtrą.

Siurbimo vamzdžio nuėmimas
Spauskite siurbimo vamzdžio viršuje esantį siurbimo vamzdžio atlaisvinimo
mygtuką ir traukite jį nuo šiukšlių talpos.

MAX žyma ant prietaiso
šiukšlių talpos, rodanti,
kad šiukšlės neturi viršyti
MAX žymos, kai prietaisas
laikomas tokiu kampu, kokiu
paprastai naudojamas.

Į maišą ištuštinamos
šiukšlių talpos iliustracija su
paveikslėliais, rodančiais,
kad tuštinant šiukšlių talpą
reikia stengtis nenuspausti
paleidiklio.

Šiukšlių išpylimas
Nukreiptą žemyn prietaisą laikykite virš šiukšlių dėžės.
Stipriai stumkite raudoną šiukšlių talpos atlaisvinimo mygtuką. Šiukšlių talpa nuslys
žemyn, valydama gaubtą, ir atsidarys šiukšlių talpos pagrindas.
Šiukšlių talpos pagrindas neatsidarys, jei raudonas šiukšlių talpos atlaisvinimo
mygtukas nebus nuspaustas iki galo.

Sąlyčio su dulkėmis mažinimas
Tuštinamą šiukšlių talpą sandariai uždenkite dulkių nepraleidžiančiu maišu.
Atsargiai nuimkite šiukšlių talpą, užriškite maišą ir išmeskite.

Šiukšlių talpos uždarymas
Stumkite šiukšlių talpos pagrindą aukštyn tol, kol šiukšlių talpa ir jos
pagrindas spragtelėję užsifiksuos.

Šiukšlių talpos dangtis
užsidaro spragtelėjęs su
garsu, o šiukšlių talpa
pastumiama į viršų, kol
dar kartą spragtelėjusi
visiškai užsifiksuoja.

Du šiukšlių talpos vaizdai
su rodyklėmis, rodančiomis
dangtelio uždarymą ir
paspaudimo simbolį, taip pat
aukštyn stumiamos šiukšlių
talpos su kitu paspaudimo
simboliu vaizdas.

Dulkių talpos valymas
Šiukšlių talpos išėmimas
Jei reikia valyti šiukšlių talpą, ištuštinkite ją taip, kaip parodyta skyriuje „Šiukšlių talpos
ištuštinimas“.
Spauskite raudoną mygtuką, esantį ant šiukšlių talpos vamzdžio, kad atlaisvintumėte šiukšlių
talpą ir numautumėte nuo vamzdžio.

Išimama šiukšlių
talpa ir šiukšlių talpos
atlaisvinimo svirtelės
vieta apatinėje šiukšlių
talpos vamzdžio
pusėje.

Šiukšlių talpą valykite tik drėgna šluoste.
Prieš įstatant atgal įsitikinkite, kad šiukšlių talpa ir sandarikliai yra visiškai sausi.

Šiukšlių talpos įdėjimas
Užstumkite nugarėlę ant šiukšlių talpos vamzdžio.
Uždarykite šiukšlių talpą stumdami jos pagrindą aukštyn tol, kol šiukšlių talpa ir jos pagrindas
spragtelėję užsifiksuos.
Šiukšlių talpos negalima plauti indaplovėje, ir šiukšlių talpos valymui nerekomenduojama
naudoti ploviklių, poliravimo priemonių ar oro gaiviklių, kadangi jie gali sugadinti prietaisą.

Šiukšlių talpa
stumiama atgal
ant šiukšlių talpos
vamzdžio.

Filtro plovimas
Norėdami gauti daugiau informacijos ir vaizdo įrašų, skirtų jūsų įrenginiui,
apsilankykite adresu www.dyson.lt/support/contactus
Plaukite filtrą ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kad išlaikytumėte optimalų siurbimo galingumą.

Išsukite filtrą
Sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį iš prietaiso.

Filtras yra prietaiso gale.

Pastuksenkite filtrą
Prieš plaunant filtrą, švelniai pastuksenkite virš šiukšlių dėžės, kad atkibtų
dulkės ir nuosėdos.

Laikydami filtrą už
kietojo plastikinio galo,
kitą galą pastuksenkite
į šiukšlių dėžės kraštą.

Išplaukite filtrą
Plaukite šiltu tekančiu vandentiekio vandeniu, švelniai trindami filtrą pirštais,
kad pasišalintų nešvarumai.

Pripildykite ir pakratykite
Vieną ranką uždėkite ant vieno filtro galo.

Filtras laikomas
vertikalioje padėtyje,
o platesnysis galas –
ant delno. Vanduo,
bėgantis iš čiaupo
į siauresnįjį galą.

Pripilkite filtrą šilto vandentiekio vandens.
Uždėkite ranką ant atviro filtro galo ir stipriai papurtykite, kad pasišalintų įstrigę
nešvarumai ir nuosėdos.
Pakartokite šiuos veiksmus, kol tekantis vanduo bus skaidrus.

Ranka, laikanti filtrą siauruoju galu žemyn
iškratant vandens lašelius iš filtro, ir dar
kartą galu žemyn, iškratant vandenį.

Iškratykite vandenį
Ištuštinkite filtrą ir stipriai pakratykite, kad pasišalintų vandens perteklius.
Kratykite filtrą tiek į viršų, tiek žemyn.
Kratykite tol, kol iš filtro nebebėgs vanduo.

Išdžiovinkite filtrą
Nedžiovinkite filtro džiovyklėje, mikrobangų krosnelėje ar greta atviros liepsnos.
Svarbu: prieš dedant filtrą atgal į prietaisą, jis turi būti visiškai sausas.
Jei naudosite drėgną filtrą, prietaisas gali sugesti.

Filtras paliekamas
džiūti taip, kad
galas, kuriame yra
klostuotasis filtras, būtų
nukreiptas aukštyn.

Ranka virš atvirojo
filtro galo, rodyklės
rodo kratymo judesį.

Užsikimšusių dalių valymas
Prieš ieškant užsikimšusių dalių, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio.
Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte paleidiklio, ir saugokitės aštrių daiktų.
Prieš ieškodami, kuri dalis užsikimšo, leiskite prietaisui atvėsti.
Išjunkite siurblį, kai ieškote užsikimšimų, nes galite susižeisti.

Nuėmus šiukšlių talpą
patikrinkite, ar nėra
užsikimšimų, ypatingą
dėmesį skirdami oro
įsiurbimo angai, esančiai
prietaiso dešinėje pusėje,
iš karto po šiukšlių
talpos prijungimo prie
pagrindinio prietaiso
korpuso vietos.

Nuimkite šiukšlių talpą ir patikrinkite, ar pagrindiniame prietaiso korpuse
nėra užsikimšusių dalių.
Prieš naudodamiesi prietaisu įsitikinkite, kad visiškai pašalinote užsikimšimus
ir sumontavote visas dalis.

Jei prietaisas nustatys, kad jo dalis užsikimšo, variklis virpės ir negalėsite
naudotis prietaisu, kol užsikimšimas nebus pašalintas.
Jei bandysite naudotis prietaisu, kai variklis virpa, jis automatiškai išsijungs.

Norėdami patikrinti, ar pagrindinė prietaiso dalis neužsikimšusi, išimkite
šiukšlių talpą, vadovaudamiesi skyriuje „Šiukšlių talpos valymas“ pateiktomis
instrukcijomis, ir pašalinkite susidariusias kliūtis.

Nuėmus nuo prietaiso
siurbimo vamzdį
patikrinkite, ar abu jo
galai nėra užsikimšę.

Jei negalite pašalinti kliūčių, gali tekti nuimti šepečio volelius.

Prieš naudojantis prietaisu, iš naujo patikimai sumontuokite visas dalis.
Užsikimšimų šalinimas nėra garantinis gedimo įvykis.

Apverskite valymo
šepetį, kad
patikrintumėte,
ar neužsikimšo
šepečio volelis
ir oro įsiurbimo anga.

Jūsų „Laser Slim Fluffy™“ šepečio volelio plovimas
Jūsų „Laser Slim Fluffy™“ valymo šepetyje yra plaunamas šepečio volelis.
Kad išlaikytumėte optimalų našumą, reguliariai tikrinkite ir plaukite šepečio volelį.
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.

Nuimkite šepečio volelį
Jokios prietaiso dalies nedėkite į indaplovę ir nenaudokite ploviklių, poliravimo
priemonių ar oro gaiviklių.

1
Šepečio volelio
išėmimas: užraktas
horizontalioje padėtyje,
atrakinimo simbolis
90° kampu prieš
laikrodžio rodyklę,
o užrakinimo simbolis
90° kampu pagal
laikrodžio rodyklę.

2
1

Spauskite valymo šepečio atlaisvinimo mygtuką, esantį siurbimo vamzdžio
gale. Padėkite apverstą valymo šepetį.

2

Stumkite galinį dangtelį iki pat galo ir ištraukite šepečio volelį iš valymo šepečio.
Nuimkite galinį dangtelį nuo šepečio volelio. Dangtelio neplaukite.

Išplaukite ir nusausinkite šepečio volelį
Laikykite šepečio volelį po tekančiu vandeniu ir švelniai trinkite, kad
pasišalintų pūkeliai ar nešvarumai.
Pašalinkite kuo daugiau vandens, ranka nubraukite šepečio volelį, kad
išspaustumėte vandenį.

Šepečio volelis turi
atvirą ir uždarą galą.
Norėdami išdžiovinti,
laikykite vertikaliai taip,
kad uždaras galas būtų
nukreiptas aukštyn.

3

Pastatykite šepečio volelį vertikaliai, kaip parodyta. Palikite ne trumpiau
kaip 24 val., kad visiškai išdžiūtų.

2

Pakeiskite šepečio volelius
Prieš įstatant patikrinkite, ar šepečio volelis yra visiškai sausas.

3

Uždėkite šepečio volelio galinį dangtelį.
Įstumkite šepečio volelį į valymo šepetį. Stumkite galinį dangtelį atgal,
kol užsidarys.

Lazerio lęšio valymas
Kad išlaikytumėte optimalų našumą, išlaikykite lazerio lęšį švarų.
Lęšį valykite tik tuomet, kai valymo šepetys neprijungtas prie prietaiso.
Lęšį valykite minkšta, sausa, nesipūkuojančia šluoste.

1

Šepečio volelį vėl
įdėkite į valymo
šepetį ir galinį
dangtelį pasukite
į užrakto padėtį.

Galinis dangtelis
turi būti pritvirtintas
prie valymo šepečio
mažesniu nei
90° kampu.
Didesnis kampas
neleis galiniam
dangteliui užsidaryti.

2

1

Užsikimšusio plaukų įsukimo antgalio išvalymas
Plaukų įsukimo antgalis neturi plaunamo šepečio volelio. Kad išlaikytumėte
optimalų našumą, reguliariai tikrinkite šepečio volelį ir išvalykite, jei užsikimšo.
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo įkroviklio ir stenkitės neliesti paleidiklio.

Šepečio volelį atlaisvinanti svirtelė
yra plaukų įsukimo antgalio gale.

Nuimkite dangtelį ir šepečio volelį
Nuimkite plaukų įsukimo antgalį nuo siurbimo vamzdžio ar prietaiso.
Pastumkite pagrindo plokštę, kad ji atsidarytų. Spauskite raudoną svirtelę,
kad atlaisvintumėte valymo šepečio dangtelį.
Traukite valymo šepečio dangtelį nuo pagrindinio antgalio korpuso.

Patikrinkite, ar nėra užsikimšusių dalių
Stipriai traukite šepečio volelį, kad nuimtumėte jį nuo pagrindinio korpuso.

Išėmus šepečio volelį
iš korpuso, galima
pašalinti visus siūlus,
plaukus ar kitas kliūtis.

Patikrinkite visas tris plaukų įsukimo antgalio dalis ir išimkite tai, kas jas užkemša.
Plaukų įsukimo antgalis nėra plaunamas. Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.
Jokios prietaiso dalies nedėkite į indaplovę ir nenaudokite ploviklių, poliravimo
priemonių ar oro gaiviklių.

Plaukų įsukimo antgalio surinkimas
Įstatykite šepečio volelį į vietą ir stipriai spauskite, kol jis spragtelėjęs užsifiksuos.
Patikrinkite, ar raudona užrakinimo svirtelė yra atrakinimo padėtyje.
Sulygiuokite valymo šepetį su pagrindinio korpuso kreiptuvu. Spauskite žemyn,
kol spragtelėjęs užsifiksuos.
Spauskite raudoną užrakinimo svirtelę aukštyn, kol ji spragtelėjusi užsifiksuos,
ir įstumkite pagrindo plokštę atgal į vietą.

Užstumkite korpusą atgal ant
šepečio volelio ir spauskite
aukštyn svirtį, esančią ant
plaukų įsukimo antgalio
nugarėlės, kad užsirakintų.

Antgalių valymas
Jokios prietaiso dalies nedėkite į indaplovę ir nenaudokite ploviklių,
poliravimo priemonių ar oro gaiviklių.
Valykite drėgna nesipūkuojančia šluoste, neliesdami jungties galo.
Prieš naudojant įsitikinkite, kad antgaliai yra visiškai sausi.

Dvigubas antgalis

Siaurų plyšių valymo
antgalis

Ilginamoji žarna

Šepetėlis sunkiai
pašalinamam
purvui valyti

Aukštai esančių
paviršių adapteris

Antgalis
čiužiniams valyti

Siaurų plyšių
valymo antgalis su
šviesvamzdžiu

Valymo po apačia
adapteris

Minkštas šepetėlis
dulkėms valyti

Jūsų prietaiso priežiūra
Kad jūsų prietaisas visada veiktų kuo geriau, svarbu reguliariai jį valyti ir tikrinti,
ar jis neužsikimšęs.

Jūsų prietaiso priežiūra
Jei prietaisas apdulkėjęs, nuvalykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.
Patikrinkite, ar prietaiso valymo šepetys, antgaliai ir pagrindinis korpusas nėra užsikimšę.
Reguliariai plaukite filtrą ir palikite visiškai išdžiūti.
Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ar poliravimo priemonių.
Baterijos priežiūra
Norėdami gauti geriausią baterijos veikimo ir ilgaamžiškumo rezultatą, naudokite „Eco“
arba „Med“ režimą.
Jūsų prietaisas neveiks ir nebus įkraunamas, jei aplinkos temperatūra žemesnė nei
5 °C (41 °F). Tai skirta apsaugoti tiek variklį, tiek bateriją.
Jūsų serijos numeriai
Serijos numerių ieškokite ant prietaiso, baterijos ir įkroviklio. Pasinaudokite savo serijos
numeriu, kad užsiregistruotumėte.

