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Lūdzu, sāciet ar šīs rokasgrāmatas izlasīšanu!
Cienījamais klient,
paldies, ka izvēlējāties šo Beko iekārtu. Mēs ceram, ka šī ar jaunāko augstas kvalitātes 
tehnoloģiju izgatavotā iekārta jums kalpos nevainojami. Lai tā notiktu, lūdzu, pirms 
iekārtas lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un visus citus dokumentus, 
saglabājot rokasgrāmatu lietošanai nākotnē. Nododot iekārtu citam lietotājam, kopā 
ar to nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. Ievērojiet instrukcijas, pievēršot uzmanību 
visai lietotāja rokasgrāmatā sniegtajai informācijai un brīdinājumiem.
Atcerieties, ka šī lietotāja rokasgrāmata var attiekties arī uz citiem modeļiem. 
Atšķirības starp modeļiem ir skaidri aprakstītas rokasgrāmatā.

Simbolu nozīme
Dažādās šīs rokasgrāmatas sadaļās tiek izmantoti tālāk norādītie simboli:

C Svarīga informācija un noderīgi 
padomi par lietošanu.

A
BRĪDINĀJUMS: Brīdinājumi par 
dzīvībai un īpašumam bīstamām 
situācijām.

Elektrošoka aizsardzības klase.

Šis produkts ir ražots videi draudzīgās modernās rūpnīcās, neradot kaitējumu dabai.

Tas nesatur PCB.
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Šajā sadaļā iekļautas drošības 
instrukcijas, kas palīdzēs izsargāties 
no ievainojumu vai īpašuma 
bojājumu riska.
Šo instrukciju neievērošanas 
gadījumā garantija zaudē spēku.
1.1 Vispārējā drošība
• Šī iekārta atbilst 

starptautiskajiem drošības 
standartiem.

• Šī iekārta nav paredzēta, lai to 
lietotu cilvēki (ieskaitot bērnus) 
ar ierobežotām fiziskajām, 
maņu vai garīgajām spējām vai 
arī bez pieredzes un zināšanām, 
izņemot, ja viņus uzrauga un ir 
par iekārtas lietošanu instruējis 
cilvēks, kas atbildīgs par viņu 
drošību.

• Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 
8 gadu vecuma, ja viņi atrodas 
uzraudzībā vai ir instruēti par 
iekārtas lietošanu drošā veidā, 
un apzinās ar to saistītos riskus.

Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un 
apkopi, izņemot, ja viņi ir 
sasnieguši 8 gadu vecumu un 
tiek uzraudzīti. Glabājiet iekārtu 
un tās vadu par 8 gadiem 
jaunākiem bērniem nepieejamā 
vietā.

• Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, 
ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.

• Ja strāvas vads ir bojāts, tā 
nomaiņa jāveic ražotājam, tā 
aģentam vai līdzīgi kvalificētai 
personai, lai novērstu 
apdraudējumu.

• Nelietojiet iekārtu, ja tā vai tās 
strāvas kabelis ir bojāts. 
Sazinieties ar pilnvarotu servisa 
centru.

• Jūsu elektrotīklam jāatbilst uz 
iekārtas datu plāksnītes 
esošajai informācijai.

• Iekārtass strāvas padevei jābūt 
aizsargātai ar vismaz 16 A 
drošinātāju.

• Nelietojiet iekārtu ar 
pagarinātāju.

1      Svarīgas drošības un vides instrukcijas
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• Lai novērstu strāvas kabeļa 
bojājumus, nodrošiniet, ka tas 
nav iesprūdis, savērpies vai 
piespiests asām virsmām.

• Ar mitrām vai slapjām rokām 
nepieskarieties iekārtai vai tās 
spraudnim, kamēr tā ir pieslēgta 
strāvai.

• Atvienojot iekārtu no strāvas, 
nevelciet aiz strāvas kabeļa.

• Nesūciet uzliesmojošus 
materiālus un, sūcot cigarešu 
pelnus, pārliecinieties, ka tie ir 
atdzisuši.

• Nesūciet ūdeni un citus 
šķidrumus.

• Sargājiet iekārtu no lietus, 
mitruma un siltuma avotiem.

• Nelietojiet iekārtu 
uzliesmojošās vidēs vai 
uzliesmojošu materiālu tuvumā.

• Pirms tīrīšanas un apkopes 
atvienojiet iekārtu no strāvas.

• Negremdējiet ierīci vai tās 
kabeli ūdenī tīrīšanas nolūkos.

• Regulāri pārbaudiet iekārtas 
šļūteni. Ja iekārta ir bojāta, 
nelietojiet to un sazinieties ar 
pilnvarotu servisa centru.

• Nemēģiniet izjaukt iekārtu.
• Lietojiet tikai oriģinālās vai 

ražotāja ieteiktas detaļas.
• Pirms iekārtas tīrīšanas vai 

apkopes spraudnis jāizņem no 
kontaktligzdas.

• Ja iekārtu daudz izmantosiet, 
piemēram, cementa vai javas 
putekļu tīrīšanai, putekļu 
indikators iedegsies ātrāk, nekā 
ierasts. Tādā gadījumā 
nomainiet putekļu maisiņu pat, 
ja tas ir tukšs.

• Neizmantojiet iekārtu bez 
filtriem, pretējā gadījumā tā var 
tikt bojāta.

• Putekļusūcēja lietošanas laikā 
turiet pirkstus, matus un vaļīgu 
apģērbu prom no kustīgām 
daļām un atverēm.

• Sūcot kāpnes, iekārtai jāatrodas 
zem lietotāja.

1      Svarīgas drošības un vides instrukcijas
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• Ja saglabājat iepakojuma 
materiālu, glabājiet to bērniem 
nepieejamā vietā.

1.2 Atbilstība EEIA Direktīvai 
un produkta atkritumu 
utilizācija
Šis produkts atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/
ES). Šis produkts ir marķēts ar elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) klasifikācijas 
simbolu.

Šis simbols norāda, ka šo produktu 
ekspluatācijas laika beigās nedrīkst 
utilizēt kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem. Lietotā ierīce jānogādā 

oficiālā savākšanas punktā elektrisko un 
elektronisko ierīču pārstrādei. Lai atrastu šādu 
punktu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm 
vai mazumtirgotāju, no kura produktu 
iegādājāties. Katrai mājsaimniecībai ir svarīga 
loma vecas iekārtas atgūšanā un pārstrādē. 
Pareiza lietotu iekārtu utilizēšana palīdz novērst 
iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku 
veselībai.

1.3 Atbilstība RoHS direktīvai
Jūsu iegādātais produkts atbilst ES RoHS 
Direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un 
aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

1      Svarīgas drošības un vides instrukcijas

1.4 Iepakojuma informācija 
Produkta iepakojuma materiāli ir 
izgatavoti no pārstrādājamiem 
materiāliem saskaņā ar mūsu 
Nacionālajiem vides noteikumiem. 

Neutilizējiet iepakojuma materiālus kopā ar 
sadzīves vai citiem atkritumiem. Nogādājiet tos 
vietējo iestāžu noteiktajos iepakojuma materiālu 
savākšanas punktos.
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2.1 Pārskats

Jūsu iekārtai piestiprinātajā marķējumā un citos komplektācijā esošajos drukātajos dokumentos norādītās vērtības atbilst laboratorijās saskaņā ar 
attiecināmajiem standartiem noteiktajām vērtībām. Šīs vērtības var mainīties atkarībā no iekārtas lietojuma un vides apstākļiem.

2      Jūsu putekļusūcējs

1. Rokturis
2. Putekļusūcēja regulēšanas vadība
3. Šļūtene 
4. Teleskopiskā caurule
5. Teleskopiskās caurules regulēšanas fiksators
6. Sūkšanas sprausla
7. Parketa/paklāja birste
8. Putekļu tvertnes atvēršanas fiksators
9. Šļūtenes vāciņš
10. Augšējais vāks
11. Putekļu indikators
12. Strāvas kabeļa ievilkšanas poga
13. Sūkšanas jaudas regulēšanas kloķis
14. Nešanas rokturis
15. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
16. Parketa/cietās grīdas birste (VCC34802AB)
17. Turbo birste (VCC34803AD)

2.2 Tehniskie dati
Jauda : 800W
Padeves spriegums : 220-240V~, 50-60Hz

: 80 dbASkaņas līmenis 
Putekļu ietilpība : 2.1 L
Darbības rādiuss        : 7.5 m
Putekļu savākšana 

Ražotājs saglabā tiesības veikt tehniskas un 
dizaina izmaiņas.
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3      Lietošana

3.1 Paredzētais lietojums
Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un nav 
piemērota rūpnieciskai lietošanai.

3.2 Šļūtenes piestiprināšana/
noņemšana
1. Ievietojiet šļūteni iekārtas atverē un iebīdiet to 

līdz galam.
2. Lai izņemtu šļūteni, nospiediet pogas šļūtenes 

sānos.

3.3 Teleskopiskās caurules 
piestiprināšana/noņemšana
1. Piestipriniet teleskopisko cauruli (4) rokturim (1).
2. Izvelciet teleskopisko cauruli (4) no roktura (1), 

lai to izņemtu.
3. Pabīdiet teleskopisko regulēšanas fiksatoru (5) 

bultiņas virzienā un velciet teleskopisko cauruli 
(4), lai pielāgotu tās garumu.

3.4 Parketa/paklāja birstes 
piestiprināšana/noņemšana
Jūs varat piestiprināt/noņemt teleskopiskās 
caurules šauro galu (4) pie/no parketa/paklāja 
birstes (7).

3.5 Parketa/paklāja birstes 
regulēšana
Veiciet šādas darbības ar regulēšanas fiksatoru, 
kas atrodas uz parketa/paklāja birstes (7);
• Lietojiet "                 " pozīciju cietajām grīdām un 
parketam.

• Lietojiet  " " pozīciju paklājiem.

3.6 Darbība
1. Izvelciet kontaktdakšu, kas atrodas iekārtas 

aizmugurē, un iespraudiet iekārtu.
2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (15), 

lai ieslēgtu iekārtu.
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3.6.1 Sūkšanas jaudas 
regulēšana
1. Jūs varat regulēt sūkšanas jaudu ar sūkšanas 

jaudas regulēšanas kloķi (13), kas atrodas uz 
iekārtas. Griežot to pulksteņrādītāja virzienā, 
sūkšanas jauda tiks palielināta, un griežot to 
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sūkšanas 
jauda tiks samazināta.

2. (1) Jūs varat samazināt parketa/paklāju birstes 
sūkšanas jaudu, pavelkot atpakaļ putekļusūcēja 
regulēšanas vadības ierīci (2), kas atrodas uz 
roktura. Šajā gadījumā nav jāizmanto sūkšanas 
jaudas regulēšanas kloķis (13), kas atrodas uz 
iekārtas.

3.6.2 Putekļu indikators
Putekļu indikators (11) norāda, cik pilns ir putekļu 
maisiņš. Kad indikatora sarkanā zona pārsniedz 
50%, nomainiet putekļu maisiņu. (skatiet 4.1. 
punktu).

3.7 Piederumi
Mēbeļu tīrīšanas rīks

Piemērots grīdu, kāpņu pakāpienu, 
automašīnu salonu, dīvānu, 
atzveltņu krēslu u.tml. tīrīšanai.

Putekļu birste

Piemērota aizkaru un jutīgu un 
trauslu priekšmetu tīrīšanai.

Spraugu tīrīšanas rīks

Piemērots grūti tīrāmu virsmu 
tīrīšanai, piemēram, zem dīvāniem 
un mēbelēm.

A
BRĪDINĀJUMS: Neveiciet 
tīrīšanu ar roktura galu (1).

3.8 Papildu birstes

3.8.1 Parketa/cietās grīdas 
birste (VCC34802AB)
Cietās grīdas birste (16) paredzēta lietošanai uz 
cietām grīdām, piemēram, flīžu, keramikas, 
parketa, koka u. tml. grīdām
Pateicoties īpaši izstrādātajiem mīkstajiem 
sariem, tā nepieļauj grīdu saskrāpēšanu.

3.8.2 Turbo birste 
(VCC34803AD)
Turbo birste (17) ļauj ātrāk un efektīvāk iztīrīt no 
paklājiem matus. Ar to jūs varat iztīrīt pat grūti 
iztīrāmās suņu un kaķu spalvas.

3      Lietošana



9 / LV Putekļusūcējs / Lietotāja rokasgrāmata

3      Lietošana

3.9 Ierīces izslēgšana un 
novietošana
1. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 

(15) un atvienojiet to no strāvas.
2. Ievelciet strāvas kabeli, nospiežot strāvas 

kabeļa ievilkšanas pogu (12).

Vertikālās novietošanas funkcija
Ievietojiet parketa/paklāja birstes novietošanas 
āķi novietošanas gropē, kas atrodas iekārtas 
apakšējā daļā.

Horizontālās novietošanas 
funkcija
Ievietojiet parketa/paklāja birstes novietošanas 
āķi novietošanas gropē, kas atrodas iekārtas 
aizmugurējā daļā.
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4      Tīrīšana un kopšana

Pirms tīrīšanas izslēdziet un atvienojiet iekārtu.

A
BRĪDINĀJUMS: Nekad nelietojiet 
iekārtas tīrīšanai benzīnu, šķīdinātāju, 
abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, metāla 
priekšmetus vai cietas birstes.

4.1 Putekļu maisiņa nomaiņa
1.

2.

Atveriet augšējo vāku, nospiežot putekļu 
tvertnes atvēršanas fiksatoru (8).
Izņemiet pilno putekļu maisiņu no tā vadotnes, 
bīdot to augšup.

3.
4.

Izmetiet pilno putekļu maisiņu.
Ievietojiet jauno putekļu maisiņu, turot to uz tā 
redzamās bultiņas virzienā. Pārliecinieties, ka 
tas ir pilnībā fiksēts.

5. Aizveriet iekārtas augšējo vāku (10).

A
BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet aizvērt 
augšējo vāku (10) ar spēku, pretējā 
gadījumā varat sabojāt plastmasas 
detaļas.

A

BRĪDINĀJUMS: Putekļu maisiņi, 
kas nav iegādāti pie pilnvarotajiem 
izplatītājiem vai servisos, nav 
oriģināli. Neoriģināliem putekļu 
maisiņiem ir zemāka kvalitāte, un tie 
mēdz biežāk plīst, padarot jūsu 
iekārtu nelietojamu. Garantija 
neattiecas uz kļūmēm, kas radušās, 
izmantojot neoriģinālos putekļu 
maisiņus.

A BRĪDINĀJUMS: Nemazgājiet 
putekļu maisiņu.

4.2 Filtru tīrīšana

Motora  
aizsardzības filtrs HEPA filtrs

Ik pēc 5 putekļu maisiņu nomaiņas (atkarībā no 
lietošanas biežuma un veida) iztīriet filtrus.

A
BRĪDINĀJUMS: Filtru žāvēšanai 
nelietojiet ierīces, kas ražo karstu 
gaisu, piemēram, fēnu vai sildītāju.

A
BRĪDINĀJUMS: Neievietojiet 
pilnībā neizžāvētus filtrus, pretējā 
gadījumā lietošanas laikā var rasties 
mitruma smaka, no iekārtas 
aizmugures var noplūst ūdens vai 
arī filtri var tikt bojāti.

A BRĪDINĀJUMS: Pēc nožūšanas 
uzstādiet filtrus atbilstošajās vietās.
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4.2.1 Motora aizsardzības filtrs
1. Atveriet augšējo vāku, nospiežot putekļu 

tvertnes atvēršanas fiksatoru (8).
2. Nospiediet filtra kasetes fiksatoru, lai izņemtu 

kaseti.
3. Izņemiet motora aizsardzības filtru no kasetes 

iekšpuses.

4. Pēc motora aizsardzības filtra mazgāšanas zem  
tekoša ūdens, viegli izgrieziet to un ļaujiet tam 
izžūt (vismaz 24 stundas).

4.2.2 HEPA filtrs
1. Paceliet filtra vāciņu bultiņas virzienā, lai to 

atvērtu.
2. Izņemiet HEPA filtru, velkot to aiz roktura.
3. Nokratiet HEPA filtru, lai atbrīvotu to no 

putekļiem. Pēc tam to var mazgāt, turot tīro 
pusi zem tekoša vēsa ūdens.

4. Ja mazgājat HEPA filtru, izžāvējiet to istabas 
temperatūrā (vismaz 24 stundas). Nelietojiet 
to, pirms esat drošs, ka tas ir pilnīgi sauss.

4.3 Uzglabāšana
• Ja plānojat ilgstoši nelietot iekārtu, rūpīgi to 

noglabājiet.
• Atvienojiet iekārtu no strāvas.
• Glabājiet iekārtu bērniem nepieejamā vietā.

4.4 Pārkraušana 
un transportēšana
• Pārkraušanas un transportēšanas laikā turiet 

iekārtu oriģinālajā iepakojumā. Ierīces 
iepakojums sargā to no fiziskiem bojājumiem.

• Nelieciet uz iekārtas vai tās iepakojuma smagu 
kravu. Iekārta var tikt bojāta.

• Iekārtas nomešana var padarīt to nelietojamu 
vai radīt neatgriezeniskus bojājumus.

4      Tīrīšana un kopšana
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