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Lietošanas instrukcija 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DROŠĪBA: Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārliecinieties, 

vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto tīkla adapteri. 

Izmantojiet putekļsūcēju tikai ar komplektācijā iekļauto uzlādes pamatni. Neļaujiet ierīcei samirkt. Ja ierīcē iekļūst ūdens, 

elektriskās strāvas trieciena risks ievērojami palielināsies. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, 

lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri 

pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektrošoka risku. Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām 

rokām. 

 

BRĪDINĀJUMI: Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav HEPA filtra; tā ir nepareizi samontēta; tā ir 

samirkusi; ar to iesūkts mitrums; ja nedarbojas slēdži; putekļi aizsedz izplūdes režģus; 

akumulators ir atsegts; Šī ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecībai, nevis profesionālai vai 

rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci. 

Pārliecinieties, ka šo produktu nelieto invalīdi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar 

ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai 

asus priekšmetus (cigarešu izsmēķus, pelnus, naglas utt.). 

Ierīce jāuzglabā zem 40 ° C. Neievērojot lietošanas instrukcijas, garantija var tikt anulēta.  

LIETOŠANA:  

Uzlādes stacija: Savienojiet uzlādes stacijas augšdaļu ar tās pamatni. 

 

Detaļu apraksts: 

 
A Putekļu sūcēja pamatne 

B LED gaisma  

C Putekļu tvertne  
D Dekoratīvā daļa 

E Netīrumu tvertnes atbrīvošanas poga  

F Rokas putekļsūcēja ON/OFF slēdzis 
G Rokas putekļsūcēja rokturis 

H kāta locīšanās punkts 

 
 

 

I kāts 

J Putekļsūcēja ON/OFF slēdzis 

K Sūkšanas jaudas paaugstināšana 

L Sūkšanas jaudas pazemināšana  

M Rotējošo birstīšu un LED gaismu 

ON/OFF slēdzis 

N Svira kāta locīšanai 

O Uzlādes indikācija  

P Uzglabāšanas vieta šaurajai birstītei 

 

Q Glabāšanas vieta mazajai birstītei 

R Lādēšanas stacijas korpuss 

S Lādēšanas stacijas pamatne 

T Fiksators 

U Uzlādes kontakti 

V Strāvas adapteris 

W Hepa filtrs  

X Hepa filtra pārsegs  

Y Poga rokas putekļsūcēja noņemšanai 



 

Akumulatora uzlāde: Jaunais akumulators nav pilnībā uzlādēts, un tam jābūt pilnībā uzlādētam pirms pirmās lietošanas. 

Uzlādējiet akumulatoru istabas temperatūrā no 10 līdz 35 ° C. Pievienojiet uzlādes staciju elektrotīklam, izmantojot strāvas 

adapteri. Ievietojiet putekļsūcēju uzlādes pamatnē. Ja putekļsūcējs ir ievietots pareizi, baltās gaismas diodes sāks 

mirgot (lādēties). Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 6 līdz 8 stundas. Akumulators ir 

pilnībā uzlādēts, ja  

visas baltās gaismas diodes (uzlādes gaismas) nepārtraukti deg. Kad akumulators ir uzlādēts, atvienojiet adapteri. 

Putekļusūcēja lietošana: Izņemiet putekļsūcēju no uzlādes pamatnes. Ieslēdziet 

putekļsūcēju, izmantojot slēdzi. Iedegas vadības gaismas diodes (O) Iesūkšanas 

jaudu var noregulēt, izmantojot pogas "+" (K) un "-" (L) .Atbrīvojiet roktura 

fiksatoru ar sviru (R), lai jūs varētu nolaist rokturi, lai sūktu putekļus zem gultām, 

galdiem utt. Izmantojot pogu (M) Jūs varat izslēgt vai ieslēgt LED gaismas un 

rotējošās birstītes. Ieslēdziet putekļu sūcēju ar slēdzi (F). Lai izmantotu šauro 

uzgali, noņemiet to no turētāja uzlādes stacijas aizmugurē un ievietojiet to 

putekļsūcēja atverē (skatiet attēlu zemāk). Nospiediet pogu (Y), lai atbrīvotu, 

noņemtu un lietotu rokas putekļsūcēju. Kad esat pabeidzis lietot putekļu sūcēju,ar 

sviru ( R) iespējams saliekt putekļu sūcēja kātu, lai atvieglotu uzglabāšanu. 

Putekļu sūcēja tīrīšana: Pirms tīrīšanas atvienojiet lādētāju un ļaujiet tam atdzist. Notīriet ierīci ar 

mitru drānu (ja nepieciešams, ar dažiem pilieniem mazgāšanas līdzekļa) un pēc tam nosusiniet to. 

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai preparātus ar skābu vai bāzisku pH līmeni, piemēram, 

balinātājus vai abrazīvus līdzekļus. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos vai zem tekoša 

ūdens. Lai novērstu rotējošo birstīšu bojājumus, regulāri pārbaudiet to stāvokli. Ja tas ir netīras 

(piemēram, sapinušies mati), tas jānoņem un jātīra. Rotējošo birstīti iespējams izņemt, atbrīvojot to ar 

attēlā redzamo fiksatoru, putekļu sūceja pamatnes (A) apakšdaļā. Uz fiksatora ir attēlota birstīte. 

Tvertnes iztukšošana: Iztukšojiet netīrumu tvertni, tiklīdz caurspīdīgā tvertne ir redzami pilna vai kad putekļu sūcējs vairs 

nedarbojas ar pilnu jaudu (zaudējot iesūkšanas jaudu). Tīrīšanas procedūra: Nospiediet pogu (Y), lai atbrīvotu un noņemtu rokas 

putekļsūcēju. Nospiediet netīrumu tvertnes atbrīvošanas pogu (E). Iztukšojiet saturu piemērotā atkritumu netīrumus. Rūpīgi 

notīriet filtru un tā vāku. Pārliecinieties, ka detaļas ir sausas. Lai ierīci sagatavotu darbam, izpildiet iepriekš sniegtos norādījumus 

apgrieztā secībā. 

 

Tehniskā specifikācija: Jauda: 80W; Tvertnes tilpums: 500ml; Skaņas līmenis: līdz 75db; Sūkšanas spēks: 7kPa;  

Akumulators: 14.8V/2200mAh; Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks ar pilnu akumulatoru pie maksimālās slodzes: 45min 

 

SERVISS:  

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot pro-duktu, rūpīgi sekojiet 

pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lieto-šanas 

instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbil-dīgs par nepilnvarotu 

personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu,sazinieties 

ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remonti padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam 

ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts 

nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās 

pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. 

 

GARANTIJA. Ierīces garantija neattiecas: 

Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). 

·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza 

izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). 

·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā.·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai 

ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs preci transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas 

uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas 

instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas 

drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām. 

 


