ARNICA BORA 4000
Putekļu sūcējs ar ūdens filtru
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ARNICA BORA 4000
Putekļu sūcējs ar ūdens filtru

Pateicamies ka izvēlējāties mūsu produktu.

Šī instrukcija tika sagatavota tam, lai Jūs paliktu apmierināts ar šo ierīci un izmantotu visas ierīces
iespējas.
PIRMS SĀKAT LIETOT IERĪCI, UZMANĪGI IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS.
SAGLABĀJIET INSTRUKCIJU, JA NĀKOTNĒ RASTOS NESKAIDRĪBAS.

1. attēls

I. SVARĪGAS DROŠĪBAS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces (zem ritentiņiem), atbilst Jūsu mājas
tīkla spriegumam. Tikai tad ieslēdziet ierīci.
Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādai kontaktdakšai, kuras drošinātājs ir vismaz 10 apmēru.
Nepievienojiet kontaktligzdai, kamēr ierīce nav pilnībā sagatavota lietošanai.
Ja nelietojat ierīci, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
Nelietojiet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti, kā arī ja ierīce bija nokritusi un ir
skaidri redzami defekti un salūzušas detaļas. Šādā gadījumā nogādājiet ierīci autorizētā
apkopes centrā, kur tā tiks apskatīta un, ja būs nepieciešams, tiks salabota.
Ar ierīces ritentiņiem nebrauciet pāri vadam, jo tā var to sabojāt.
Glabājiet ierīci bērniem neaizsniedzamā vietā.
Nekad nelietojiet ierīci bez putu filtra.
Nekad neiegremdējiet ūdenī ierīces dzinēja daļu.
Neizmantojiet ierīci, ja tā ir bojāta. Pēc lietošanas, vienmēr atvienojiet ierīci, izvelkot
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Ja sūkšanai izmantojat ūdeni, vienmēr iztukšojiet, iztīriet un izžāvējiet tvertni. Lai izžūtu
iekšējā caurulītes un caurule, dažas minūtes “sūciet” gaisu. Tā pasargāsieties pret
nepatīkamu smaku rašanos, un tas novērsīs putekļu maisiņa saslapināšanos.
Nevērsiet cauruli pret acīm vai ausim, nelieciet to mutē, ja ierīce ir ieslēgta.
Esiet uzmanīgs, tīrot kāpnes.
Ja novērojat šķidruma noplūdi, nekavējoties izslēdziet ierīci.
Ja būs nepieciešamas rezerves daļas vai remonts, sazinieties ar autorizēto tehnisko
apkopes centru.
UZMANĪBU: Nekad neizmantojiet ierīci degošu vai sprādzienbīstamu vielu sūkšanai,
vai priekšmetu, kas ir piesūkušies ar šādam vielām. Tāpat arī nesūciet tādus šķidrumus,
kā eļļa, benzīns, alkohols, šķīdinātāji vai vielas, kuru temperatūra ir augstāka par 60°C.
Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku. Ierīci nedrīkst lietot blakus degošiem
materiāliem vai sūkt veselībai kaitīgus putekļus.

UZMANĪBU: šis putekļu sūcējs ir paredzēts sausai tīrīšanai.
II. IERĪCES DAĻAS
Galvenās ierīces sastāvdaļas norādītas 1. attēlā.
A. DZINĒJA DAĻA
Šajā daļā ir dzinējs, slēdzis un strādājošā daļa. Uz šīs daļas atradīsiet Hepa filtru, kurš filtrē
putekļus un citas sūkšanas gaisa daļiņas.

A1. Ieslēgšanas-izslēgšanas slēdzis
A2. Vada ievilkšanas poga
A3. Hepa filtrs
A4. Hepa filtra vāciņš
A5. Gaisa iesūkšanas atvere
A6. Galvenais rokturis
A7. Ritentiņi
A8. Turētājs
B. TVERTNES DAĻA
Šī daļa paredzēta putekļu un netīrā ūdens savākšanai Tā ir
galvenā ierīces daļa.
B1. Caurspīdīga ūdens tvertne
B2. Caurspīdīgās ūdens tvertnes vāciņš
B3. Caurspīdīgās ūdens tvertnes rokturis
B4. Ūdens filtra galvenā daļa
B5. Ūdens filtra caurule

C. CAURULES DAĻA
Šajā grupā ir iesūkšanas caurule ar rokturi un
iesūkšanas cauruli. Iesūkšanas uzgalis savienots ar
tvertnes grupu. Caurule tiek ievietota iesūkšanas
atverē. Ja nepieciešams, iesūkšanas caurules var
savienot rokturi. Uz roktura ir slīdoša daļa, kas palīdz
iestatīt iesūkšanas jaudu. Caurules grupu var novietot
uz dzinēja daļas ar pakaramā palīdzību.
C1. Lokanā iesūkšanas caurule
C2. Teleskopiskā caurule
C3. Galvenā birste
C4. Turbo birste

•
•

D. PIEDERUMU DAĻA

•

Dažādiem tīrīšanas nolūkiem piedāvāti dažādi piederumi.
•

D1. Piederumu turētājs
D2. Uzgalis šauru starpu tīrīšanai
D3. Apaļš uzgalis
D4. Mazs uzgalis
D5. Smaržvielas

•

•
III. TEHNISKIE DATI

Modelis: Bora 4000
Spriegums: 230 V, 50 Hz
Jauda: 2400 W ( maks.)
Elektriskā izolācijas klase: II
Vada garums: 6 m.
IV. SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI
UZMANĪBU - nepievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai, kamēr ierīce nav pilnībā sagatavota
lietošanai.

•

Paceliet tvertni, turot to aiz roktura, un novietojiet to malā.

•

•

Velkot tvertnes vāciņu, izņemiet ūdens filtra cauruli un ūdens filtra galveno daļu.
Sekojot instrukcijām, pārbaudiet, vai ierīces daļas un piederumi, ko izņemsiet no tvertnes,
nav bojāti un vai nekas netrūkst.
Ja ierīci lietosiet uzreiz, caurspīdīgā ūdens tvertnē
ielejiet ūdeni (līdz maksimālajam iekšpusē
atzīmētajam līmenim – 1,2 l).
Pievienojiet 2-3 pilienus komplektā esošo smaržu –
jūsu
istabas patīkami smaržos.
Ielieciet ūdens filtra galveno daļu un ūdens filtra
cauruli atpakaļ savā vietā (caurspīdīgajā tvertnē).
Uzlieciet ūdens tvertnes vāciņu.
Stingri pievienojiet caurspīdīgo tvertnes daļu
galvenajai ierīces daļai.
Lai caurules daļu savienotu ar galveno ierīces daļu, caurules galviņu uzlieciet uz galviņas,
kas ir uz tvertnes.
UZMANĪBU: Nekad nesūciet slapjas grīdas vai ūdeni no izlietnes. Izmantojiet
putekļu sūcēju tikai sausai sūkšanai.
V. IERĪCES LIETOŠANA

•
•
•

•

Savienojiet ierīces daļas un sagatavojiet to lietošanai.
Ņemot vērā putekļu sūcēja lietošanas mērķi un vietu, izvēlieties piederumus. Piestipriniet
tos ierīcei vai pagarinošām caurulēm.
Lai panāktu efektīvāku tīrīšanu, lietojiet piederumus tā, kā tas ir norādīts zemāk:
◦ galvenā birste – paklāju un grīdu tīrīšanai.
◦ šaurais uzgalis starpām – grūti aizsniedzamu
vietu tīrīšanai (piemēram, starpas starp
radiatoriem, atvilktnēm, u.tml.).
◦ pagarinājuma caurule – spalvu, zemes, nosēdu,
u.tml. vielu tīrīšanai.
◦ mazā birste – mēbeļu, aizkaru, drēbju,
elektroierīču un lampu tīrīšanai.
◦ apaļā birste – aizkaru tīrīšanai vai duļķu
likvidēšanai.
◦ cietā grīdas birste – putekļu, u.tml. tīrīšanai no
grīdām.
Pievienojiet ierīci elektrības kontaktligzdai un
nospiediet ieslēgšanas-izslēgšanas pogu.

•

Izslēdziet ierīci pēc sūkšanas pabeigšanas. Nospiediet ieslēgšanas-izslēgšanas pogu.
Izvelciet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas un saritiniet to, nospiežot vada
saritināšanas pogu. Dažos modeļos pietiek turēt un viegli vilkt vadu, lai tas tiktu
saritināts.

VI. TĪRĪŠANA UN UZTURĒŠANA
•
•
•

Pirms ierīces tīrīšanas obligāti atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Pēc katras tīrīšanas iztukšojiet ūdeni no caurspīdīgās tvertnes. Iztīriet no izžāvējiet to.
Higiēnas apsvēru dēļ un tiecoties paildzināt ierīces kalpošanas laiku, nekad neatstājiet
tajā ūdeni un netīrumus.

•

Paraujiet un noņemiet ūdens filtra galveno daļu un gaisa iesūkšanas kakliņu. Šīs daļas var
tīrīt ar siltu ziepjūdeni vai zem tekošas ūdens plūsmas. Izžāvējiet šīs daļas pirms tās vēl
samontējat.
Periodiski jāpārbauda Hepa filtra tīrība. Ja tas ir netīrs, iztīriet. Pēc noteikta laika filtrs
zaudē savas tīrīšanas īpašības, tad tas ir jānomaina.
Nesiet ierīci, turot aiz galvenā roktura.
Lietojiet tikai oriģinālās detaļas un piederumus, tas nodrošinās efektīvu tīrīšanas procesu
un ierīces darbību. Tās varat iegādāties autorizētā tehniskās apkopes centrā.

•
•
•

•

UZMANĪBU: šis putekļu sūcējs ir paredzēts sausai tīrīšanai.

