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DĖMESIO: Šis prietaisas skirtas tik naudojimui 

namuose. Prietaiso paskirtis – lengvas sausas 

valymas, todėl prietaiso negalima naudoti bet 

kokiems kitiems tikslas. Prieš pradėdami 

naudoti šį prietaisą atidžiai perskaitykite šią 

instrukciją ir išsaugokite šią instrukciją ateičiai. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Prieš įjungdami įsitikinkite, kad  elektros tiekimo 
įtampa yra tokia, kuri prietaiso etiketėje.  

Šis produktas yra skirtas naudoti vidaus 
patalpoms ir viduje naudojamų lovų, sofų, 
pagalvių, kilimų ir kitų audiniu dengtų paviršių 
valymui. Niekada nenaudokite prietaiso lauko, 
tualeto, vonios ir kitų drėgnų patalpų paviršių 
valymui. Prietaiso naudojimas drėgnų paviršių 
valymui yra pavojingas.  

Nenaudokite valiklio, jei maitinimo laidas ar 
kištukas yra sugadintas. Siekiant išvengti bet 
kokio pavojaus, prietaisas turi būti pakeistas 
gamintojas arba įgalioto asmens. 

Nebandykite patys išardyti ar pataisyti šio 
prietaiso, nebent esate gamintojas arba įgaliotas 
asmuo. 

Negalima siurbti biologiškai ar chemiškai 
pavojingų medžiagų. 

Nenaudokite valiklio šalia dujinės viryklės, 
šildytuvo arba atviro ugnies. 

Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo, pasukite 
jungiklį į padėtį „OFF“. 

Nebandykite atjungti prietaiso nuo elektros 
tinkle šlapiomis rankomis.  

Prieš naudojimasi prietaisu visada nusausinkite 
rankas, kad išvengtumėte bet kokios elektros 
smūgio rizikos. 

Siekiant geriausio efektyvumo, naudokite tik 
originalias keičiamas prietaiso dalis, tiekiamas 
gamintojo:  Ex) filtras, šepetys ir UV šviesos 
lempa. 

Nenaudokite prietaiso skleidžiamų UV spindulių 
ant žmonių, naminių ar kitų gyvūnų. 

Prietaisas nėra žaislas, todėl vaikai turėtų būti 
prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. 

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti fiziškai 
silpniems, mažesnėmis jutiminėmis ar 
psichinėmis galimybėmis, ar mažesne žinių stoka 
pasižymintiems asmenims (įskaitant vaikus), 
nebent jiems suteikiama priežiūra, už jų 
saugumą atsakingo asmens, arba  jie yra 
susipažinę ir supranta prietaiso naudojimo 
instrukciją. 

Neatjunkite prietaiso traukdami laidą. 
Atjungdami sugriebkite kištuką laido gale, o ne  
patį laidą. 

Prieš keisdami bet kurią prietaiso dalį, būtinai 
pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „OFF“  ir 
atjunkite maitinimo laidą nuo tinklo. 
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PAGRINDINĖS DALYS 

VIRŠUS 

 

APAČIA 

 

 

 

 

 

 

 

VIRŠUS 

1. Įjungimo mygtukas 
2. Rankena 
3. Dulkių surinkimo talpa 
4. Oro kondicionavimo anga 
5. Vibracijos įjungimo mygtukas; On, Off 
6. Siurbimo įjungimo mygtukas; Stiprus (angl. 

„Turbo“), Standartinis (angl. „Normal“), 
Silpnas (angl. „Weak“) 

APAČIA 

1. Vibracinės angos 
2. UV šviesos lempa 
3. Oro patekimo anga 
4. Priekiniai ratukai 
5. Besisukantis šepetys 
6. Apsauginis dangtelis 
7. Saugumo jutiklis 
8. Galinis ratukas 

PAGRINDINĖS DALYS 

UV šviesos vakuuminis siurblys (1), švelnus 
šepetys (2), Hepa filtras (2). 

PRIETAISO NAUDOJIMAS 

1. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.  
2. Paspauskite įjungimo mygtuką ir palaikykite 

maždaug 2 sekundes. 
3. Pradėkite siurbti taip, kaip įprastai 

naudojant vakuuminį siurblį su vibracija ir 
įjungta UV šviesa.  

4. Norėdami keisti parametrus, palieskite 
siurblio įjungimo mygtuką. 

5. Palieskite siurbimo maitinimo mygtuką tiek 
kartų, kokio norite siurbimo stiprumo: 
didesnio ar mažesnio vakuumo. UV 
spinduliai gali būti naudojami sterilizuoti 
paviršius: mikrobų, pelėsių, dulkių erkučių ir 
bakterijų pašalinimui. Stiprus (angl. „Turbo“) 
siurbimas tinka storam audiniui, tokiam kaip 
antklodės, pagalvės, gobelenas. UV šviesa be  
vakuumo funkcijos yra labai naudinga lengvo 
audinio valymui, tokio kaip: staltiesės, 
nosinaitės, kūdikių seilinukai ar užuolaidos.  

6. Jei nenorite naudoti vibracijos funkcijos, 
palieskite vibracijos mygtuką. Vibracijos 
išjungimas sumažina keliamą triukšmą 
siurbiant stalus ar kitus baldus, bei medžio 
pluošto paviršius. 

7. Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 
maždaug 2 sekundes, kad sustabdytumėte 
prietaią ir atjungite maitinimo laidą iš tinklo. 

8. Laikykite dulkių siurblį uždaroje sausoje ir 
vėsioje patalpoje. 

KAIP IŠVALYTI DULKIŲ SURINKIMO TALPĄ 

1. Išimkite dulkių surinkimo talpą lengvai 
patraukdami į save. 

2. Ištuštinkite talpą. 
3. Dulkių surinkimo talpą galima plauti 

drungnu vandeniu. Plovimui nenaudokite 
stipraus poveikio ploviklių. Prieš įdedant 
dulkių surinkimo talpą į siurblį, įsitikinkite, 
kad dulkių surinkimo talpa yra visiškai 
sausa. 
PASTABA: filtrų negalima plauti. Filtrų 
valymui nenaudokite vandens. 
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KAIP IŠVALYTI SIURBLIO FILTRĄ 
 
1. Viena ranka laikydami dulkių surinkimo 

talpą, nuimkite vidinį ir išorinį filtrą kita 
ranka, suimdami už viršutinių filtro kraštų. 

2. Nuimkite dulkių surinkimo talpos filtro 
dangtelį ir nuvalykite filtrą minkštu 
šepetėliu. 

3. Įstatykite filtrą atgal į dulkių surinkimo 
talpą. 
PASTABA: Įsitikinkite, kad tinkamai įdėjote 
filtrą.  
 

KAIP IŠVALYTI BESISUKANTĮ ŠEPETĮ IR UV 
ŠVIESOS LEMPĄ 
 
1. Atlaisvinkite apsauginio dangtelio užraktą. 
2. Pakelkite apsauginį dangtelį. 
3. Ištraukite ritininį šepetį ir naudodami 

šepetėlį nuvalykite nešvarumus: plaukus, 
dulkes. 

4. UV šviesos lempą nuvalykite sausa šluoste. 
Šviesos lempos nereikia išimti. 

5. Įstatykite nuvalytą ritininį šepetį atgal į 
prietaisą. 
 

KAIP PAKEISTI UV ŠVIESOS LEMPĄ 

 

1. Atlaisvinkite dangtelio užraktą atsuktuvu ar 
moneta. 

2. Švelniai pasukite UV šviesos lempą iki tol, 
kol galėsite ją išimti iš prietaiso. 

3. Įstatykite naują UV šviesos lempą į lizdo 
skylutes ir nukreipkite lempą žemyn. 
PASTABA: UV šviesos lempą  galite įsigyti iš 
įgalioto pardavėjo. 

 
TECHNINĖS SAVYBĖS 

 

Produkto pavadinimas: Airthink Bed Cleaner 
Modelis: 500UV-C 
Įtampa: 220V ~ 
Dažnis: 50Hz 
Galingumas: 450W 
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AIRTHINK BED CLEANER GARANTIJA 
 

(B-60326279) garantuoja, kad šiame dulkių 
siurblys neturės defektų vienerių metų įprasto 
naudojimo namuose laikotarpiu. 
Garantija suteikiama tik pirminiam pirkėjui ir 
artimiausio namų ūkio nariams. Ši garantija yra 
galioja vienerius metus nuo pirkimo datos ir tik 
tada, kai dulkių siurblys naudojamas pagal 
„Fmart“ naudojimo instrukcijas. 
 
Ši garantija netaikoma: 
 
• Siurblio dalims, kurias reikia pakeisti įprastai 
naudojant, pvz: vienkartinė UV šviesos lempa, 
filtrai ir ritininis šepetys. 
• Žalai ar veikimo sutrikimams, atsiradusiems dėl 
aplaidumo, piktnaudžiavimo ir netinkamo 
naudojimo. 
 


