
SARO batų valymo mašinų ESP006 

naudojimo instrukcija 

 

 

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad prietaisu galėtumėte naudotis tinkamai ir saugiai. Perdavę įrenginį 

trečiajai šaliai, perduokite ir šią naudojimo instrukciją. 

Išpakavę įrenginį patikrinkite, ar jis nėra pažeistas, ar yra tinkamai sukomplektuotas. Aptikę pažeidimus, 

nejunkite įrenginio į elektros tinklą ir informuokite apie tai tiekėją.  

Rekomenduojame neišmesti originalios įrenginio pakuotės. Jos gali prireikti  siunčiant ar pervežant įrenginį, jį 

parduodant. Jei nusprendėte išmesti pakuotę, utilizuokite ją pagal galiojančias taisykles. Neduokite su pakuote 

žaisti vaikams nes ji gali būti pavojinga. 

Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį, t.y. batams valyti. Netinkamas naudojimas gali sukelti žalą, tokiu 

atveju negalios ir garantija.  

Saugumas 

Įrenginį galima jungti tik prie įžeminto maitinimo lizdo. Nejunkite jo per prailgintuvą ar šakotuvą.  

Rozetė turi būti lengvai prieinama, kad prireikus būtų galima staigiai ištraukti kištuką. 

Prieš prijungdami prietaisą, įsitikinkite, kad įtampa nurodyta identifikavimo lentelėje sutampa su jūsų elektros 

tinklo įtampa. 

Jei ištraukite kištuką iš lizdo, visuomet laikykite už kištuko, o ne už laido. Prieš tai būtinai išjunkite įrenginį. 

Maitinimo kabelis negali liestis su vandeniu. 

Maitinimo kabelio būklę reikia periodiškai tikrinti. Prietaiso su pažeistu kabeliu ar kištuku, negalima eksploatuoti. 

Jį reikia nedelsiant pakeisti (kreipkitės į įrenginio tiekėją).  

Batų valymo įrenginys turi būti statomas ant lygaus, neslidaus ir stabilaus paviršiaus. Nestatykite jo lauke, 

dušinėje, persirengimo kambaryje, ar kitoje, drėgnoje aplinkoje. 

Nenaudokite jokių neoriginalių priedų. Naudokite tik batų valymo mašinoms skirtą tepalą. 

Prieš aptarnaudami įrenginį, visuomet išjunkite jį iš elektros lizdo.  

Niekuomet patys neremontuokite įrenginio. Tai gali atlikti tik įrenginio tiekėjas, arba jo įgaliotas atstovas, turi 

būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys. 

Naudodamiesi įrenginiu, rankas laikykite toliau nuo besisukančių dalių.  

Nedėkite jokių daiktų ant batų valymo įrenginio korpuso.  

Jei įrenginiu planuojate nesinaudoti ilgesnį laiko tarpą, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros lizdo, išvalykite jį ir 

uždenkite orui pralaidžia medžiaga.  

Svarbu:  

Šio modelio batų valymo mašinos nėra pritaikytos intensyviam, komerciniam naudojimui. Jų variklis pritaikytas 

nenutrūkstami veikti 5 minutes ir po to 5 minutes ilsėtis iki kito paleidimo. Variklis turi automatinę apsaugą nuo 

perkaitimo. Perkrovoms pasibaigus, reikės palaukti 10-15min., kol įrenginys grįš į normalų darbinį ciklą. 
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Veikimas 

Norėdami įjungti batų valymo mašiną, paspauskite 

įjungimo / išjungimo mygtuką korpuso viršuje, 

dešinėje pusėje. Vieną kartą jį paspaudus įrenginys 

pradeda veikti, o antrą kartą nuspaudus – sustoja. 

Jei reikia, naudokite vidurinį valymo šepetį (centre), 

kad pašalintumėte purvą ir dulkes nuo batų. Purvas 

nukris ant guminio kilimėlio įrenginio apačioje, kurį 

lengvai nuimsite ir prireikus išpilsite susikaupusius 

nešvarumus. 

Norėdami užtepti kremą, bato galu švelniai 

prilieskite tepalo talpyklos dangtelį su dozatoriumi. 

Bespalvis SARO batų tepalas tinkamas bet kokios 

spalvos, lygios faktūros natūralios bei dirbtinės odos batams (netinkamas zamšui). 

Naudokite vieną iš poliravimo šepečių norėdami nublizginti batų paviršių.  

Baigę valytis batus, išjunkite įrenginį nuspausdami mygtuką jo viršuje.  

Batų tepalas 

Dešinėje batų valymo įrenginio pusėje montuojama plastikinė batų tepalo talpykla su metaline apsaugą. Joje yra 

išpjova,  kad būtų galima stebėti batų tepalo lygį dozatoriuje ir laiku jį papildyti. 

Dangtelį su dozatoriumi nuimsite lengvai spustelėję kairę dangtelio pusę ir patraukdami jį į save.  

Atsukite talpyklos dangtelį ir įpilkite tepalą. Prieš užsukdami dangtelį su dozatoriumi, patikrinkite kad spyruoklė 

bei metalinis rutuliukas būtų tinkamoje pozicijoje. Naujo įrenginio dozatoriaus anga gali būti apsaugota 

papildoma tarpine, kurią reikėtų išimti, kad tepalas galėtų laisvai tekėti. Gerai užsukite dangtelį su dozatoriumi. 

Plastikinę talpyklą įdėkite į apsauginį dangtelį ir įkabinkite atgal. 

Valymas 

Prieš valydami ar aptarnaudami įrenginį, visuomet išjunkite jį.  

Niekuomet neplaukite įrenginio vandens srove.  

Dulkes bei purvą nuo guminio kilimėlio galite nuvalyti siurblio pagalba, arba paprasčiausiai nuimti ir nupurtyti, 

nuplauti. Atgal dėkite tik sausą kilimėlį. Įrenginio korpusą valykite vandeniu sudrėkinta šluoste ir gerai 

nusausinkite.  

Šepečių keitimas 

Jei reikalinga keisti šepetį, atsukite fiksuojantį varžtą ir nuimkite šepetį traukdami jį į šoną. Pakeiskite šepetį ir 

užsukite varžtą.  

Utilizavimas Prireikus utilizuoti įrenginį, vadovaukitės tuo metu galiojančiais įstatymais. 


