
Translation made in translation office “Galerita”
Tulkojumu nodrošinājis tulkojumu birojs "Galerita"
Vertimas atliktas vertimų biure „Galerita“
Перевод сделан в бюро переводов «Галерита»

Dulkių siurblys
Naudojimo instrukcija

VCC34801AR  
VCC34802AB  
VCC34803AD

LT

01M-8832263200-3719-05 
01M-8834873200-3719-05 
01M-8835393200-3719-05



Pirmiausia perskaitykite šią naudotojo instrukciją!
Mielas gerbiamas kliente,
dėkojame, kad išsirinkote Beko gaminį. Tikimės, kad pasieksite geriausių rezultatų 
naudodami prietaisą, kuris buvo pagamintas naudojant aukštos kokybės ir 
pažangiausias technologijas. Todėl prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite 
visą šią naudojimo instrukciją ir visus pridedamus dokumentus bei išsaugokite juos 
ateičiai. Perduodami gaminį kitiems asmenims, kartu su gaminiu perduokite ir 
naudojimo instrukciją. Laikykitės instrukcijų atkreipdami dėmesį į visą naudojimo 
instrukcijoje pateikiamą informaciją ir įspėjimus.
Nepamirškite, kad ši instrukcija taip pat gali tikti ir kitiems modeliams. Modelių 
skirtumai išskirtinai pabrėžiami instrukcijoje.

Simbolių reikšmės
Įvairiuose šios instrukcijos skyriuose naudojami šie simboliai:

C Svarbi informacija ir naudingi 
patarimai kaip naudoti įrenginį.

A
ĮSPĖJIMAS: : Įspėjimai dėl pavojingų 
situacijų, susijusių su gyvybės ir 
turto saugumu.

Apsaugos nuo elektros smūgio klasė.

Šie gaminiai pagaminti gamtai draugiškose moderniose gamyklose visai nekenkiant aplinkai.

Jame nėra spausdintinės plokštės.
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Šiame skyriuje pateikta saugos 
informacija, kuri padės apsisaugoti 
nuo susižeidimo arba materialinės 
žalos.  
Nesilaikant šių instrukcijų, garantija 
tampa negaliojanti.
1.1 Bendra sauga
• Šis prietaisas atitinka 

tarptautinius saugos 
standartus.

• Šis prietaisas nėra skirtas 
naudoti asmenims (įskaitant 
vaikus), kurių fizinės, jutimo ar 
protinės savybės yra sutrikusios 
arba kuriems trūksta patirties ir 
žinių, išskyrus atvejus, kai juos 
prižiūri ir prietaiso naudojimo 
nurodymus duoda asmuo, 
atsakingas už jų saugą.

• Šią įrangą gali naudoti 8 metų 
vaikai ar vyresni, jei jie prižiūrimi 
ar supažindinti kaip saugiai 
naudoti įrangą ir supranta 
galimus pavojus.

nebent jie yra vyresni nei 
aštuonerių ir prižiūrimi 
suaugusiųjų. Prietaisą ir jo laidą 
laikykite jaunesniems nei 8 
metai vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

• Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie 
nežaistų šiuo prietaisu.

• Norint išvengti rizikos, 
sugadintą maitinimo laidą 
būtina pakeisti gamintojo 
aptarnavimo centre arba 
kreiptis į profesionalius 
meistrus buitinės technikos 
servise.

• Nenaudokite prietaiso, jei jis ar 
jo maitinimo laidas pažeistas. 
Susisiekite su įgaliotu servisu.

• Jūsų naudojamo elektros tinklo 
savybės turi atitikti nurodytas 
jūsų prietaiso informacinėje 
lentelėje.

• Prietaiso maitinimo tinklas turi 
būti apsaugotas bent 16 A 
saugikliu

• Nenaudokite prietaiso su laido 
ilgikliu.

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

Valymo ir priežiūros darbai 
negali būti atliekami vaikų, 
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• Siekiant išvengti laido 
pažeidimų, įsitikinkite, kad 
laidas neužstrigęs, nesusisukęs 
ir nesitrina į aštrius paviršius.

• Šlapiomis ar drėgnomis 
rankomis nelieskite prietaiso ar 
jo kištuko įjungto į elektros lizdą.

• Prietaisą atjungdami nuo elektros 
tinklo, netraukite jo už laido.

• Nesiurbkite degių medžiagų, o 
siurbdami cigarečių pelenus 
įsitikinkite, kad jie yra visiškai 
atvėsę.

• Nesiurbkite vandens ar kitų 
skysčių.

• Saugokite prietaisą nuo lietaus, 
drėgmės ir šilumos šaltinių.

• Niekada nenaudokite prietaiso 
degiose vietose, ar šalia jų bei 
greta degių medžiagų.

• Prieš valydami ar aptarnaudami 
prietaisą, atjunkite jį nuo 
elektros tinklo.

• Norėdami nuvalyti nenardinkite 
prietaiso ar jo elektros laido.

• Reguliariai patikrinkite prietaiso 
žarną. Jei ji pažeista, 
nenaudokite jos ir susisiekite su 
autorizuotu servisu.

• Nebandykite prietaiso išardyti.
• Naudokite tik originalias arba 

gamintojo rekomenduojamas 
dalis.

• Prieš valant ar atliekant 
techninę prietaiso priežiūrą, 
jungtukas turi būti ištrauktas iš 
elektros lizdo.

• Intensyviai valant tokias dulkes 
kaip cementas ar glaistas, dulkių 
indikatorius įsižiebs greičiau nei 
tikitės. Tokiu atveju pakeiskite 
dulkių maišą, net jei jis tuščias.

• Nenaudokite prietaiso su 
išimtais filtrais; priešingu atveju 
galite jį sugadinti.

• Naudodami dulkių siurblį 
laikykite pirštus, plaukus ir 
palaidus drabužius atokiau nuo 
judančių dalių ir oro įsiurbimo 
angų.

• Siurbiant nuo laiptų, prietaisas 
turi būti žemiau naudotojo.

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos
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• Jei saugote pakuotę, laikykite ją 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1.2 Atitiktis EEĮ atliekų 
direktyvai ir atliekų šalinimas
Šis gaminys atitinka ES EEĮA direktyvą (2012/19/
ES).   Šis gaminys pažymėtas elektros ir 
elektroninės įrangos klasifikavimo (EEĮA) ženklu. 

Šis simbolis informuoja apie tai, kad 
naudojimui nebetinkamo gaminio 
negalima išmesti kartu su kitomis 
buitinėmis atliekomis. Panaudotas 

prietaisas turi būti grąžintas į
oficialų surinkimo punktą, perdirbantį elektros ir 
elektroninius prietaisus. Norėdami gauti 
informacijos apie tokius surinkimo punktus, 
teiraukitės vietos valdžios institucijose arba 
mažmeninės prekybos vietoje, kurioje įsigijote 
prietaisą. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų 
vaidmenį surenkant ir perdirbant nenaudojamą 
buitinę techniką. Tinkamas nebenaudojamo 
prietaiso šalinimas padeda išvengti galimų 
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai

1.3 RoHS direktyvos atitiktis
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą 
(2011/65/ES). Jame nėra šioje direktyvoje 
nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

 1.4 Informacija apie pakuotę 
Šio gaminio pakuotė pagaminta iš 
pakartotinai panaudojamų medžiagų, 
atsižvelgiant į mūsų nacionalinius 
aplinkosaugos reglamentus.

Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu su kitomis 
buitinėmis atliekomis arba kitomis šiukšlėmis.  
Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų 
surinkimo punktą.
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2.1 Apžvalga

Vertės, nurodytos ant jūsų prietaiso pritvirtintuose ženklinimuose ar kituose kartu su juo pateiktuose spausdintuose dokumentuose, atspindi reikšmes, 
kurios buvo gautos laboratorijose pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali kisti priklausomai nuo prietaiso naudojimo ir aplinkos sąlygų.

2     Jūsų dulkių siurblys

1. Rankena
2. Siurblio valdymas
3. Žarna 
4. Teleskopinė žarna
5. Teleskopinės žarnos reguliavimo fiksatorius
6. Siurbimo antgalis
7. Parketo/kilimo šepetys
8. Dulkių talpos atidarymo fiksatorius
9. Žarnos dangtelis
10. Viršutinis dangtis
11. Dulkių indikatorius
12. Elektros laido susukimo mygtukas
13. Siurbimo galios valdymo rankenėlė 
14. Nešimo rankena
15. Įjungimo/išjungimo mygtukas
16. Parketo/kietų grindų šepetys 

(VCC34802AB)
17. Turbo šepetys (VCC34803AD)

2.2 Techniniai duomenys
Įjungimas/išjungimas : 800W
Maitinimo įtampa : 220-240V~, 50-60Hz

: 80 dbATriukšmingumo lygis 
Dulkių talpa : 2.1 L
Veikimo nuotolis   : 7.5 m
Dulkių surinkimas 

Pasiliekama teisė atlikti techninius ir dizaino 
pakeitimus.

1
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3 Naudojimas

3.1 Naudojimo paskirtis
Prietaisas sukurtas naudojimui namuose ir nėra 
tinkamas naudoti pramoniniu būdu.

3.2 Žarnos įstatymas/
nuėmimas
1. Įstatykite žarną į prietaiso jungtį ir stumkite 

žarną, kol judės.
2. Norėdami nuimti žarną, paspauskite ant žarnos 

šonų esančius mygtukus.

3.3 Teleskopinės žarnos 
įstatymas/nuėmimas
1. Įstatykite teleskopinę žarną (4) į rankeną (1).
2. Truktelkite teleskopinę žarną (4) norėdami 

išimti ją iš rankenos (1).
3. Pastūmus teleskopinės žarnos reguliavimo 

fiksatorių (5) rodyklės kryptimi ir patraukus 
teleskopinę žarną (4), nustatysite jos ilgį.

4.

3.4 Parketo/kilimo šepečio 
įstatymas/nuėmimas
Galite įstatyti/nuimti siaurąjį teleskopinės žarnos 
(4) galą nuo/ant parketo/kilimo šepečio (7).

3.5 Parketo/kilimo šepečio 
reguliavimas
Atlikite šiuos veiksmus su reguliavimo fiksatoriumi, 
esančiu ant parketo/kilimo šepečio (7);
• Naudokite "                " poziciją kietoms grindims ir 
parketui.

• Naudokite " " kilimėliams ir kilimams.

3.6 Veikimas
1. Prietaisą įjunkite į lizdą po to, kai ištrauksite 

laidą, esantį prietaiso gale.
2. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (15), 

norėdami įjungti įrenginį.
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3.6.1 Traukimo galios 
reguliavimas
1. Siurbimo galios reguliavimo rankenėle (13), 

esančią ant įrenginio, galite reguliuoti siurbimo 
galią  Sukant pagal laikrodžio rodyklę – siurbimo 
galią padidinsite, ir prieš laikrodžio rodyklę – ją 
sumažinsite.

2. Naudojant parketo/kilimo šepetį, siurbimo galią 
galite sumažinti patraukus siurblio valdymo 
svirtį (2), esančią ant rankenos, atgal
(1) nenaudojant siurbimo galios reguliavimo 
rankenėlės (13), esančios ant prietaiso.

3.6.2 Dulkių indikatorius
Dulkių indikatorius (11) įspėja apie dulkių maišo 
užsipildymą. Pakeiskite dulkių siurblį, kai 
indikatorius raudoną zoną rodo daugiau kaip 50 
%, žr. 4.1.

3.7 Priedai
Apmušalų įrankis

Tinkamas valant grindis, laiptus, 
automobilio saloną, sofas, 
porankius ir t. t.

Dulkių šepetys

Tinkamas valant užuolaidas ir 
jautrius bei dūžius daiktus.

Siauras antgalis

Tinkamas valant sunkiai 
nuvalomus paviršius, tokius kaip – 
vietas po sofomis ir baldais.

A
ĮSPĖJIMAS: Nevalykite 
naudodami rankenos (1) galinę dalį.

3.8 Papildomi šepečiai

3.8.1 Parketo/kietų grindų 
šepetys (VCC34802AB)
Kietų grindų šepetys (16) sukurtas valyti kietas 
grindos, tokias kaip – plytelės, keramika, parketas, 
medinės grindys ir t. t.
Valant specialiai sukurti švelnūs šereliai apsaugo 
kietą dangą nuo subraižymų.

3.8.2 Turbo šepetys 
(VCC34803AD)
Turbo šepetys (17) leidžia jums greičiau ir 
efektyviau surinkti plaukus nuo kilimų. Juo galite 
surinkti net sunkiai surenkamus plaukus, pvz. 
šuns ar katės kailį.

3 Naudojimas
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3 Naudojimas

3.9 Prietaiso išjungimas ir 
pastatymas
1. Išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku 

(15) ir ištraukite iš lizdo.
2. Sutraukite laidą paspausdami laido sutraukimo 

mygtuką (12).

Vertikalaus pastatymo savybė
Parketo/kilimo šepečio pastatymo iškišą 
įstatykite į pastatymo išdrožą, esančią prietaiso 
apačioje.

Horizontalaus pastatymo savybė
Parketo/kilimo šepečio pastatymo iškišą 
įstatykite į pastatymo išdrožą, esančią prietaiso 
gale.
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4    Valymas ir priežiūra

Prieš valydami prietaisą išjunkite jį ir atjunkite nuo 
elektros tinklo.

A
ĮSPĖJIMAS: Prietaiso valymui 
niekada nenaudokite benzino, 
skiediklio, abrazyvinių šveitimo 
priemonių ar kietų šepečių.

4.1 Dulkių maišo pakeitimas
1.

2.

Paspausdami dulkių talpos atidarymo fiksatorių 
(8) atverkite viršutinį dangtį.
Patraukiant į viršų išimkite užsipildžiusį dulkių 
maišą iš laikančiųjų.

3.
4.

Išmeskite užsipildžiusį dulkių maišą.
Naują dulkių maišą įstatykite laikydami ant 
maišo esančios rodyklės kryptimi. Įsitikinkite, 
kad jis yra tvirtai įstatytas.

5. Uždarykite prietaiso viršutinį dangtelį (10).

A
ĮSPĖJIMAS: Neuždarykite 
viršutinio dangčio (10) naudojant jėgą 
– galite pažeisti plastmasinę dalį.

A

ĮSPĖJIMAS: Dulkių maišai, pirkti 
ne iš autorizuoto pardavėjo ar 
serviso, nėra originalūs. 
Neoriginalūs dulkių maišai yra 
prastesnės kokybės ir plyšta 
greičiau bei neleidžia prietaisui 
veikti. Gedimai susiję su neoriginalių 
dulkių maišų naudojimu nėra 
šalinami pagal garantiją.

A ĮSPĖJIMAS:  Neplaukite dulkių 
maišo.

4.2 Filtrų valymas

Variklį
saugantis filtras HEPA filtras

Filtrus išvalykite kas pakeistus penkis dulkių 
maišus (gali priklausyti nuo dažnumo ir naudojimo 
aplinkos).

A
ĮSPĖJIMAS:  Nedžiovinkite filtrų 
naudodami karštą ora tiekiančių 
prietaisų, pvz. plaukų džiovintuvo ar 
šildytuvo.

A
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite visiškai 
neišdžiuvusių filtrų; priešingu 
atveju naudojant siurblį gali 
atsirasti drėgmės kvapas, gali tekėti 
vanduo iš siurblio galo arba gali 
sugadinti kitus filtrus.

A ĮSPĖJIMAS:  Išdžiūvusius filtrus 
įstatykite į jų vietas.
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4.2.1 Variklį saugantis filtras
1. Paspausdami dulkių talpos atidarymo fiksatorių 

(8) atverkite viršutinį dangtį.
2. Norėdami išimti kasetę, paspauskite filtro 

kasetės fiksatorių žemyn.
3. Iš kasetės išimkite variklį saugantį filtrą.

4. Nuplovus variklį saugantį filtrą tekančiu  
vandeniu, švelniai nugręžkite ir palikite išdžiūti 
(bent 24 valandas).

4.2.2 HEPA filtras
1. Atidarykite kilsteldami filtro kamštelį rodykle 

nurodyta kryptimi.
2. Išimkite HEPA filtrą ištraukiant jį iš rankenos.
3. Papurtykite HEPA filtrą, kad nuo jo nukristų 

dulkės. Po to laikant už švarios dalies galite jį 
nuplauti po tekančiu vėsiu vandeniu.

4. Jei plaunate HEPA filtrą, džiovinkite jį kambario 
temperatūroje (bent 24 valandas). Nenaudokite 
filtro, kol neįsitikinsite, kad jis pilnai išdžiūvęs.

4.3 Laikymas
• Prietaisą, kuriuo planuojate nesinaudoti ilgą 

laiką, laikykite atsakingai.
• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
• Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje 

vietoje.
4.4 Tvarkymas ir 
transportavimas
• Tvarkydami ir transportuodami prietaisą, 

laikykite jį originalioje pakuotėje. Pakuotė 
apsaugo prietaisą nuo mechaninio pažeidimo.

• Ant pakuotės ar ant prietaiso nedėkite didelių 
svorių. Taip galite sugadinti prietaisą.

• Numetus prietaisą, jis gali nebeveikti arba gali 
būti sugadintas visam laikui.

4    Valymas ir priežiūra
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