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PŪKU NOŅĒMĒJS MN-2006
Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. Pirms produkta lietošanas, rūpīgi izlasiet šo lietošanas 
instrukciju. Ja jūs šo produktu nododat citam lietotājam, lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 
instrukciju. Kā arī, glabājiet šo instrukciju drošā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to 
lietot.

Tehniskie dati:
Barošanas avots: 2 AA 1,5 V baterijas. 
Ierīces daļas:
1. Bateriju nodalījums
2. Asmeņi
3. Asmeņu rāmis
4. Asmeņu rāmja stiprinājuma vieta
5. Asmeņu pārsegs
6. Plastmasas aizsargvāks
7. Elektromotora pārsegums
8. Bateriju nodalījuma vāks
9. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
10. Motora vārpsta 
11. Pūku savākšanas tvertne.

Papildus piederumi: Tīrīšanas birstīte

Norādījumi:

1. Pagrieziet bateriju nodalījuma vāku, lai
ievietotu ierīcē baterijas. Uzlieciet vāciņu un 
aizveriet to.
2. Noņemiet plastmasas vāciņu un ieslēdziet 
ierīci ar ON / OFF slēdzi
3. Pārvietojiet ierīci virs auduma, no kura vēlaties 
noņemt pūkas.

4. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un uzlieciet 
plastmasas vāciņu. 

Lietošanas padomi:
Plāni audumi: pirms ierīces lietošanas salociet
audumu 2 vai vairāk kārtās. Izvairieties no
uzšuvēm. Audumi ar rakstu: Pārvietojiet ierīci
raksta pavedienu virzienā (skat. 5. attēlu)

Lietojot ierīci, ar aizvērtu pūku 
savākšanas tvertni!

Ierīci navi ieteicams lietot uz zīda.

Tīrīšana un apokope:

1. Izslēdziet ierīci
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2. Noņemiet asmeņu pārsegu.
3. Pavelciet uz augšu asmeņu rāmi un asmeņus, 
lai tos noņemtu. 
4. Notīriet pūkas no asmeņu pārsega, kā arī citām 
detaļām, izmantojot komplektā esošo birstīti.
5. Atveriet pūku savākšanas tvertni un izņemiet 
no tās savāktās pūkas.
6. Salieciet ierīci atpakaļ oriģinālajā stāvoklī.

Rīkojoties ar asmeņiem, aizsargājiet rokas.

Apkope un tīrīšana:

Noslaukiet ierīci ar sausu drānu. Iztukšojiet 
pūku savākšanas tvertni, pirms tā ir sasniegusi 
80% no savas ietilpības. Tīriet atsevišķās ierīces 
daļas ar birsti, kas iekļauta komplektā, vai ar 
sausu drānu vai gaisa plūsmu. Glabājiet ierīci 
bērniem nepieejamā vietā. Ierīce nav paredzēta 
bērniem. Aizsargājiet ierīci no mitruma un 
ūdens. Noņemiet pūkas tikai no sausiem audu-
ma izstrādājumiem.

Paziņojums

Ja ierīci nelietojat ilgu laiku, izņemiet baterijas, 
lai novērstu elektrolīta noplūdes izraisītus ierīces 
bojājumus. 

Vides aizsardzība

Produkta kalpošanas laika beigās, vai 
gadījumā, ja tā remonta izmaksas pārsniegtu 
jaunas preces iegādes cenu - neizmetiet
produktu sadzīves atkritumos. Lai pareizi 
iznīcinātu produktu, lūdzu, nogādājiet to 
paredzētajās atkritumu pieņemšanas
vietās. Nodrošinot pareizu un pienācīgu 
produkta utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst 
potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi
un citu cilvēku veselībai. Lai iegūtu sīkāku 
informāciju, sazinieties ar vietējo pašvaldību 
vai tuvāko atkritumu savākšanas
punktu. Nepareiza šāda veida atkritumu 
izvešana var radīt sekas, saskaņā ar attiecīgās 
valsts normatīvo regulējumu.

Serviss

Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar 
izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. 
Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās 
instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas 
vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat
ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos 
norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs 
nav atbildīgs 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 veiktspē-
ja, sazinieties ar izplatītāju.

GARANTIJA
Ierīces garantija neattiecas:
Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies 
ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā; standarta 
apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti 
pakļautas nodilumam); bojājumiem, kas 
radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, 
nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie
apstākļi utt.); bojājumiem, kas radušies ierīces 
nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā; 
mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies 
tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla 
rezultātā; bojājumiem, kas radušies nekvalificē-
ta 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 at-
bildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar 
instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces 
modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var
atšķirties no reālajām.


