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Sveikiname! Galite didžiuotis, kad tapote BEAM centrinės dulkių siurbimo 
sistemos savininku. Tai paskutinis žodis valymo įrenginių pasaulyje. 
 

Galite atsisveikinti su senosiomis šluostėmis. Jums jau niekada nereikės tampyti 
sunkaus, griozdiško dulkių siurblio. BEAM centrinė siurbimo sistema pakeis jūsų 
tvarkymosi įpročius. Lengvai naudojamas, lankstus BEAM įrenginys išlaisvins jus 
nuo nuobodaus darbo siurbti namus ir padovanos jums sveikesnį patalpų 
mikroklimatą. Prieš pradedant naudoti BEAM centrinę dulkių siurbimo sistemą 
perskaitykite šią Instrukciją, kad išmoktumėte teisingai ją naudoti. O tada jau ilgai 
galėsite valyti savo namus be rūpesčių. 
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS 

Naudojant elektrinius prietaisus visuomet būtina laikytis saugos atsargumo priemonių. Tarp jų ir 
išvardintosios žemiau. 

PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI ŠIĄ DULKIŲ SIURBIMO SISTEMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS 

ĮSPĖJIMAS 

 
Kad sumažinti gaisro, elektros šoko ar sužeidimo pavojus: 

 
 Šis dulkių siurblys yra skirtas tik sausų nešvarumų surinkimui. Nenaudokite ant drėgno paviršiaus, 

nesurinkinėkite juo jokių skysčių, karštų nuolaužų ar kokių nors užsiliepsnojančių daiktų, kurie gali 
sugadinti siurblį. 

 Saugokite laidą, kad jis nepakliūtų ant įkaitusių paviršių. 

 Neleiskite vaikams žaisti su siurbliu. Būkite atidūs jei juo naudojasi vaikai, ar siurblys naudojamas 
šalia jų. 

 Naudokite dulkių siurblį tik pagal paskirtį ir taip, kaip nurodyta šioje Instrukcijoje. (Gamintojų 
nerekomenduotų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį, sužeidimą ar sugadinti 
sistemos komponentus.) 

 Junkite tik prie tinkamai įžeminto kištukinio lizdo. Laikykitės įžeminimo instrukcijų. 

 Montuokite agregatą mažiausiai 30 cm virš grindų, lubų ir šoninės sienos kampo, kad būtų 
užtikrintas tinkamas variklio vėdinimas. 

 Niekada nenaudokite siurblio, jei jo laidas ar kištukas yra pažeisti, jei jis tinkamai neveikia, ar jei jis 
buvo numestas ar apgadintas. Grąžinkite jį įgaliotam pardavėjui /distributoriui remontui. 

 Niekada neišjunginėkite siurblio traukiant už laido. Kai reikia išjungti iš lizdo, suimkite už kištuko, o 
ne už laido. 

 Nieko nedėkite į pajungimo angas. Nenaudokite siurblio, jei bent viena anga yra užsikimšusi. 
Išvalykite nuo dulkių, pūkų, plaukų ir bet kokių kitų medžiagų, kurios gali slopinti oro srautą 
/siurbimą. Jei oro srautas bus per silpnas, perkais variklis. 

 Šis siurblys sukuria trauką. Žiūrėkite, kad prie jo angų nepakliūtų plaukai, veidas, pirštai ir bet 
kurios kitos kūno dalys. 

 Niekuomet nedirbkite juo jeigu dulkių maišelio ir/ar filtro nėra jiems skirtoje vietoje. 

 Prieš ištraukiant iš lizdo išjunkite visus valdiklius. 

 Niekada neimkite, kištuko, laido ar siurblio bloko šlapiomis rankomis. 

 Ypatingai atsargiai elkitės kai valote laiptus. 

 Nedėkite maitinimo bloko aukštoje temperatūroje, ar ten, kur jis nepasiekiamas, pvz., palėpėje ar 
tokioje vietoje, kur galima tik priropoti. 

 Nenaudokite prailgintuvų ar papildomų lizdų, kurių srovės nešančioji galia yra netinkama.  

 Nerinkite siurbliu nieko, kas dega ar rūksta, pvz. cigarečių, degtukų ar karštų pelenų. 

 Nenaudokite ant šlapių paviršių 

 Nesiurbkite sausų sienų dulkių ar kepimo miltų, nes jie gali sugadinti jūsų siurblį. 

 Šio prietaiso negalima naudoti asmenims (ir vaikams), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai 
gebėjimai yra susilpnėję, arba kurie neturi patirties, jei jų neprižiūri ar neinstruktuoja apie 
prietaiso naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugą.    

 Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį būtina pakeisti specialiu laidu, kurį galima įsigyti pas įgaliotą 
vietinį pardavėją/distributorių. 

 Žiūrėkite, kad darbo laukas būtų gerai apšviestas. 

 Išjunkite elektrinius prietaisus prieš siurbiant dulkes nuo jų. 

 Nerinkite jokių degių ar užsiliepsnojančių skysčių, pvz., benzino, ir nenaudokite tose vietose, 
kuriose jų gali būti. 

 
IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
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Instrukcijos dėl įžeminimo 

Šis siurblys privalo būti įžeminamas. Jei siurblys sugestų ar sutriktų jo darbas, įžeminimas suteikia kelią 
elektros srovei ir sumažina elektros smūgio riziką. Šis siurblys turi laidą su įrenginio įžeminimo 
laidininku ir įžeminimo kištuku. Kištuką reikia įstatyti į atitinkamą lizdą, kuris yra tinkamai sumontuotas 
ir įžemintas pagal vietinius reikalavimus ir tvarką. 

ĮSPĖJIMAS: Netinkamas įrenginio įžeminimo laidininko prijungimas gali kelti elektros smūgio pavojų. Jei 
turite abejonių dėl įžeminimo teisingumo, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnaujančiu 
asmeniu. Nekeiskite kištuko, kuris pateikiamas su įrenginiu – jei kištukas netiktų sumontuotam elektros 
lizdui, pakvieskite kvalifikuotą elektriką, kad sumontuotų tinkamą lizdą. 

220/230/240 V modeliai 
Šis siurblys yra naudojamas grandinėje, kurios projektinis pajėgumas yra 220/230/240  voltų ir turi 
specialų laidą ir kištuką, leidžiantį prijungti prie tinkamos elektros grandinės. Įsitikinkite, kad siurblys 
yra prijungtas prie lizdo, kurio schemos konfigūracija yra tokia pati kaip ir kištuko. Jokių adapterių 
nereikia naudoti šiam siurbliui. Jei kištukas neatitinka elektros lizdo, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, 
kad sumontuotų tinkamą lizdą. 

 

 

 

 
 
Įžeminimo smaigas 

 

 
 

 
 
 Įžemintas lizdas 

 Įžeminimo smaigas  
Kištukų tipai 
 

 

 

 

 

 

 
Tipas E Tipas G Tipas H Tipas I Nema 6-15 R 

 

 

 

 

 

 

 
Elektrinės ir elektrinių įrengimų atliekos. Šis simbolis, esantis ant gaminio ar jo pakuotės, rodo, kad šio gaminio 
negalima traktuoti kaip buitinės atliekos. Jis turi būti priduodamas atitinkamam elektrinių ir elektros prietaisų 
atliekų surinkimo punktui perdirbimui. Tinkamai priduodami šį prietaisą į atliekas jūs padėsite užkirsti kelią 
potencialioms neigiamoms pasekmėms gamtai ir žmogaus sveikatai; netinkamai elgiantis su gaminiu kaip 
atlieka, keliamas pavojus gamtai ir žmonių sveikatai.  Jei pageidaujate daugiau informacijos apie šį gaminį, 
prašome kreiptis į vietinius atliekų tvarkytojus arba į vietinį pardavėją/ distributorių, iš kurio įsigijote gaminį.



5 

BENDRA INFORMACIJA 

Centrinė dulkių siurbimo sistema yra suprojektuota  sausam buitinių dulkių ir nešvarumų surinkimui; ji 
nenumatyta skysčių surinkimui. Venkite surinkinėti sunkius ar aštrius objektus sistemos pagalba – 
nepažeisite žarnos ir plastikinio vamzdžio, išvengsite užsikimšimų. Centrinė dulkių siurbimo sistema 
yra skirta naudoti išskirtinai buityje. 

Aptarnavimo informacija 
 
Šiame buklete pateikiamos instrukcijos – tai 
nurodymai įprastinei eksploatacinei priežiūrai. Jei 
pageidaujate papildomos informacijos, prašome 
kreiptis į vietinį pardavėją /distributorių. 
 

Gaminio kortelė 

Tipas, modelis ir serijiniai numeriai yra nurodyti ant 
gaminio kortelės, esančios maitinimo bloko 
užpakalinėje dalyje, kairėje pusėje. Jei norite, kad 
aptarnavimas būtų greitas ir pilnas, visuomet 
nurodykite šios numerius kai kreipiatės dėl 
aptarnavimo (žr. 1 paveikslą). 

 

 

1 MONTAVIMAS  
 
1.1 Planavimas 

 
Jei jūsų namuose jau yra plastikinių vamzdžių sistema ir pajungimo lizdai, esate pasiruošę siurblio 
bloko sumontavimui (žr. „Centrinės dulkių siurbimo sistemos montavimas“, 1.3 skyrių). Jei ne, 
samdykite profesionalą centrinei dulkių siurbimo sistemai sumontuoti. Kreipkitės į vietinį įgaliotą 
pardavėją/distributorių, jei kyla klausimų. 

1.2 Centrinio siurblio vietos parinkimas 
 
Centrinis dulkių siurblys turi būti statomas nuošalyje 
nuo bendros gyvenamosios vietos, tačiau prieinamoje 
vietoje, kad galėtumėte išimti nešvarumų kibirą ir 
apžiūrėti siurblį. Tipinė vieta būtų garažas ar pagalbinės 
patalpos, kur būtų patogu ištuštinti nešvarumų kibirą. 
Kitos tinkamos vietos yra rūsys, skalbykla ar vėdinama 
sandėlio patalpa. 
 

1.3 Centrinio dulkių siurblio montavimas  
 
Siurblys yra kabinamas ant montavimo kronšteino, kuris 
prisukamas prie sienos. Montavimo kronšteino  centras  
turi būti apie 122 cm  virš grindų – tai leis patogiai išimti 
nešvarumų kibirą. Sumontuokite bloką mažiausiai 30 
cm virš grindų, nuo lubų ar šoninės sienos kampo – taip 
bus užtikrintas tinkamas variklio vėdinimas. Jei tvirtinate 
ant gipso ar plokščių sienų, įsitikinkite, kad varžtai įeina 
statramsčius. Jei montuojate ant betoninės sienos, 
gręžkite sieną su mūrui skirtu grąžtu ir įstatykite 
tinkamus sieninius ankerius  (žr. 2 paveikslą) 

   

ĮSPĖJIMAS! 

pav.  2 

pav.  1 
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ĮSPĖJIMAS! 
 

 ĮSPĖJIMAS: Neužkimškite išmetamojo vamzdžio. Dėl nepakankamo vėdinimo gali 
perkaisti variklis. 
 

 ĮSPĖJIMAS: nestatykite dulkių siurblio bloko aukštų temperatūrų zonoje, kur prie jo 
sunku prieiti, pvz. mansardoje ar ten, kur patekti galima tik ropomis.  

 
Prieš pakabinant siurblį ant sienos įsitikinkite, kad siurblio 
bloko įsiurbimo flanšas yra nustatytas teisinga kryptimi (žr. 
1.4 skyrių); garso slopintuvas yra sumontuotas teisingai (žr. 
1.5 skyrių), papildomas HEPA filtras yra sumontuotas 
teisingai (žr. 1.6 skyrių) ir teisingai sumontuotas pagalbinis 
šiukšlių maišas (žr. 1.8 skyrių). 
 
Nulupkite žemos įtampos laidus, kurie yra instaliuoti prie 
pagrindinio vamzdžio linijos. Sujunkite laidus spyruokliniais 
jungiamaisiais elementais užpakalinėje siurblio bloko 
dalyje (žr. 3 paveikslą). 
 
Pakabinkite dulkių siurblio bloką ant kronšteino. Prijunkite 
pagrindinį vamzdį prie siurblio įsiurbimo angos pateikiamu 
jungimo elementu su gnybtu. 

NEKLIJUOKITE pagrindinio vamzdžio prie siurblio bloko, kad 

esant aptarnavimo ar eksploatacinės priežiūros poreikiui, vėliau 
būtų galima nuimti dulkių siurblį. 

 

 

1.4 Įsiurbimo anga 
 
Siurblio blokas yra suprojektuotas kairiniam arba dešininiam vamzdžio pajungimui. Jei sumontuotas 
vamzdis namuse yra siurblio bloko dešinėje pusėje, reikės pakeisti įsiurbimo angos kryptį. Tai 
padarysite nuėmę  du Torx 20 varžtus, esančius ant įsiurbimo angos ir pasukę įleidimo angą 180

o
. 

Užtvirtinkite įsiurbimo angą tais pačiais dviem Torx 20 varžtais, kuriuos prieš tai nuėmėte (žr. 4 
paveikslą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav.  3 

pav.  4 
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1.5 Garso slopintuvo montavimas 
 

1. Norėdami ant siurblio bloko sumontuoti garso slopintuvą, prijunkite vieną trumpos 90
o
 

alkūnės galą prie garso slopintuvo kaip parodyta 5 paveiksle.  
 

2. Priklijuokite kitą trumposios 90
o
 alkūnės galą prie PLAČIAI atidaryto ilgojo vamzdžio 

adapterio  galo. Prieš prijungiant trumpąsias 90
o
 alkūnes ir ilgojo vamzdžio adapterį, 

pasitikrinkite  įsiurbimo flanšo, esančio ant siurblio bloko užpakalinėje dalyje, apačioje,kryptį. 
Įsitikinkite, kad garso slopintuvas yra ant išmetimo flanšo  ATVIRO galo, kaip parodyta 5 
paveiksle. Kitaip garso slopintuvas trukdys šiukšlių įsiurbimui. 
 

3. Prijunkite abu – ilgojo vamzdžio adapterį ir garso slopintuvo komplektą – atgal prie siurblio 
bloko, prisukdami garso slopintuvą pateiktais Torx 20 varžtais. 

PASTABA: NEKLIJUOKITE garso slopintuvo vamzdžio adapterio prie centrinio siurblio bloko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Papildomo HEPA filtro montavimas  
 

1. Norėdami teisingai sumontuoti papildomą HEPA filtrą, pritvirtinkite 90
o
 alkūnę prie HEPA filtro 

korpuso patiektais Torx 20 varžtais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav.  5 

pav.  6a 
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2. Pritvirtinkite 90
o
 alkūnę ir HEPA filtrą prie užpakalinės siurblio bloko dalies antruoju patiektu 

Torx 20 varžtu. 
3. Įstatykite HEPA filtrą su dviem plastikinėmis kilpelėmis filtro kasetės apačioje į HEPA filtro 

įdubą ir spustelkite iki spragtelėjimo.  Švelniai uždarykite HEPA dureles. Jei durelės lengvai 
neužsidaro, išimkite filtrą ir įdėkite iš naujo.  

 
HEPA filtrą galima montuoti tik dešinėje siurblio bloko pusėje, kad netrukdytų įleidimo vamzdžiui 
bet kurioje bloko pusėje (žr. 6a paveikslą). 
 

1.7 Išmetimas 
 
Jei papildomas garso slopintuvas ar HEPA filtras nėra naudojami, o išmetimas yra daromas į lauką, 
garso slopintuvo vamzdžio adapteris turi būti montuojamas tiesiai prie išmetimo vamzdžio. 
Nemontuokite išmetimo tiesiai į sieną, nes tai gali sugadinti sieną ir/ar siurblį. Žr. 1.5 skyrių – rasite 
nurodymus dėl adapterio. 

 
PASTABA: Turi būti montuojama viena alkūnė, jei nenaudojami garso 
slopintuvai ar HEPA filtras (Žr. 6b paveikslą). 
 

1.8 Papildomo maišo adapteris 
 
Papildomo maišo adapterį yra lengva sumontuoti prieš pritvirtinant centrinį siurblio bloką prie sienos, 
nuėmus nešvarumų kibirą. Maišo adapteris turi tris specifinius galus, kiekvienas jungiasi prie tam 
tikro komponento. 

1. Dviem Torx 20 varžtais pritvirtinkite galą „A“ prie įsiurbimo flanšo užpakalinėje dalyje, 
centrinio siurblio korpuso viduje (žr. 7A paveikslą). 

2. Pritvirtinkite galą „B“ prie greitojo valymo sklendės centrinio siurblio bloko viduje sulyginant ir 
įstatant ąseles į vietą ( žr. 7B paveikslą). 

3. Užspauskite filtro maišo kartoninį žiedą ant atviro kabančio maišo adapterio galo „C“ (Žr. 7C 
paveikslą).  

4. Prijunkite nešvarumų kibirą prie centrinio siurblio ir įsitikinkite, kad filtro maišas yra visiškai 
sandarus jungtyje tiek prie centrinio dulkių siurblio bloko, tiek ir prie nešvarumų kibiro. 

 

7A  7B  7C 
     

 
pav.  7 

1.9 Sistemos išbandymas/ Darbas 
 
Įsitikinkite, kad laikotės visų vietinių normų ir taisyklių, susijusių su elektra. Įjunkite bloką į 
elektros lizdą. Esate pasirengę patikrinti siurblio sumontavimą: 
 

 Įsitikinkite, kad nešvarumų kibiras yra tinkamai pritvirtintas prie siurblio. 

 Įkiškite žarną į kiekvieną įsiurbimo lizdą ir įjunkite centrinę dulkių siurbimo sistemą įjungimo 
mygtuku, esančiu ant rankenos. Įsitikinsite, ar elektriniai kontaktai veikia teisingai. 

 Centrinę dulkių siurbimo sistemą taip pat galima įjungti /patikrinti paspaudžiant mygtuką, 
esantį ant siurblio.  

pav.  6b 
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 Patikrinkite kiekvieną įsiurbimo lizdą, ar nėra oro pratekėjimo. 

 Patikrinkite kiekvieną vamzdžio sujungimą, ar nėra oro pratekėjimo. 
 

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite prailginimo laidų ar lizdų, kurių srovės nešamoji galia yra netinkama. Prijunkite 

maitinimo laidą prie tam skirtos grandinės atšakos.  

Prieš pakabinant siurblio bloką ant sienos, instaliuokite arba garso slopintuvą arba HEPA filtrą, kurie 
patiekiami su bloku. 

 

 

2 EKSPLOATACINĖ PRIEŽIŪRA 

 
Šioje instrukcijoje pateikiami nurodymai įprastinei priežiūrai. Tinkamas oro srautas ir siurbimas yra 
užtikrinami stebint, kad nešvarumų kibiras ir filtras būtų švarūs, kad plastikiniai vamzdžiai ir žarna nebūtų 
užsikimšę. 
 

2.1 Variklis 
 
BEAM Alliance centrinė daulkių siurbimo sistema yra su „flow-thru“ tipo varikliu ir jokio tepimo jai 
nereikia. Jei kada nors kiltų problemų dėl variklio, prašome kreiptis į vietinį įgaliotą pardavėją 
/distributorių. 
 

2.2 Nešvarumų kibiras ir maišo adapteris 
 
Susilpnėjęs oro srautas ir silpna trauka rodo, 
kad centrinė dulkių siurbimo sistema nedirba 
maksimaliai efektyviai. Jei nešvarumų maišas 
yra pilnas ir/ar filtras užsikimšęs, oras negali 
laisvai praeiti per bloką  - dėl to suprastėja 
siurbimo sistemos darbas.  

Norėdami nuimti „Paspaudžiamą – atleidžiamą“ 
kibirą, suimkite priešingose kibiro žiedo pusėse, 
paspauskite nykščiais ir, spausdami žemyn, 
nuimkite kibirą ir ištuštinkite jį. (Žr. 8 paveikslą). 

Nešvarumų kibirą įdėsite atgal pakėlę jį į vietą ir paspaudę kol išgirsite spragtelėjimą. Jei kibiras 
įstatytas netinkamai, centrinė vakuuminė sistema neveiks tinkamai. 
 

2.3 Papildomas vienkartinis maišas 
 
Jūsų siurblys gali turėti vienkartinių filtrų maišą, kuris prisipildęs yra išmetamas. Pilnas filtro 
maišas silpnina trauką ir blogina darbą. Ištuštinkite filtro maišą 2-3 kartus per metus, 
priklausomai nuo to, kiek nešvarumų yra surenkama. Naujus filtro maišus pakeitimui galima 
įsigyti pas vietinį įgaliotą  pardavėją/distributorių. 
 

Kaip pakeisti filtro maišą: 
1. Nuimkite nešvarumų kibirą. 
2. Nuimkite filtro maišą nuo maišo adapterio. 
3. Uždėkite naują maišą. 
4. Pasukite filtro maišo angą užtvirtindami filtro maišą. 
5. Iš naujo įdėkite nešvarumų kibirą. 
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2.4 HEPA filtro priežiūra 
 
Mes rekomenduojame keisti HEPA filtrą tada, kai 
nešvarumų kibiras buvo pakeistas tris kartus, arba 
naudojus jį metus laiko (kas įvyko pirmiau). HEPA 
filtrui pakeisti: 
 
1. Atidarykite HEPA filtro dureles mygtuku, 

esančiu ant krašto, durelių viduryje. 
2. Paspauskite kilpelę  filtro viršuje ir išmeskite 

visą filtrą.  
3. Įstatykite HEPA filtrą įstatydami dvi plastikines 

ąseles filtro kasetės apačioje į HEPA filtro angą. Spustelkite iki spragtelėjimo (Žr. 9 paveikslą) 
4. Švelniai uždarykite HEPA dureles, nenaudokite jėgos. Jei jos lengvai neužsidaro, iš naujo 

išimkite ir įdėkite filtrą. 

 

 

 

3 TRIKDŽIAI IR GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS  
 
3.1 Automatinis išsijungimas  

 
Jei centrinis vakuuminis siurblys yra netyčia paliekamas įjungtas ilgesniam laikui, sistema turi 
automatinio išsijungimo po 30 minučių laikmatį. Išjungimo laikmatis automatiškai įsijungs po to, kai 
sistema buvo įjungta per žarną ar siurblio bloką.  

Tam, kad siurblio blokas būtų apsaugotas nuo perkaitimo, darbinė sistema turi terminės apsaugos 
išjungimą, kuris automatiškai išjungs siurblį. Kai įvyksta automatinis išjungimas, ant siurblio bloko 
ekrano užsidegs variklio gedimo simbolis, o ant žarnos rankenos mirksės raudonas ventiliatoriaus 
simbolis. Leiskite siurblio blokui atvėsti apytiksliai 5 minutes – tada jis pats persikraus. Po 5 minučių 
vėl įjunkite siurblio bloką. Jei jis neįsijungia, leiskite blokui vėsti dar 5 minutes. Jei blokas vis tiek 
neveikia, kreipkitės į įgaliotą pardavėją/distributorių. 
 

3.2 Dalinis traukos praradimas 
 
1. Ištuštinkite nešvarumų kibirą. Patikrinkite filtrą. 
2. Įjunkite siurblį ir patikrinkite kiekvienos pajungimo sklendės trauką. Jei trauka nėra vienoda 

kiekvienoje pajungimo sklendėje, linija yra dalinai užsikimšusi. Užsikimšimo vietos nustatymą 
pradėkite nuo pajungimo sklendės, esančios arčiausiai siurblio, ir patikrinkite trauką.  Tikrinkite 
visas pajungimo sklendes iš eilės, kol nustatysite tą, kur atsiranda traukos praradimas. 
Užsikimšimo vieta bus atkarpoje tarp šios sklendės ir prieš tai patikrintos. Užsikimšimui pašalinti 
kvieskite  vietinį įgaliotą pardavėją /distributorių.  

 

3.3 Visiškas traukos praradimas ( kai variklis veikia) 
 

1. Patikrinkite ekrane maitinimo šviesą.  
2. Jei trauka bloke yra gera, bet nėra traukos žarnoje, reiškia yra užsikimšimas vamzdžiuose ar 

žarnoje. Užsikimšimui pašalinti kvieskite  vietinį įgaliotą pardavėją /distributorių. 

 

3.4 Variklis neįsijungia 
 

1. Patikrinkite, ar centrinis siurblys yra įjungtas į elektros lizdą. 
2. Patikrinkite ar yra maitinimas. 
3. Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotą pardavėją /distributorių.

pav.  8 
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4 INSTRUKCIJOS: BEAM ALLIANCE LED /LCD EKRANAI  
 
4.1 Maitinimo (Galios) mygtukas  

 
Maitinimo simbolis ant siurblio bloko ekrano, ar mygtukas gali siurblio bloką įjungti/išjungti. Bloką taip pat 
galima aktyvuoti  žarnos rankena iš pajungimo sklendės namų viduje, Greitojo valymo sklende ant 
siurblio bloko, arba per kitas valymo priemones per žemos įtampos sistemą. 
 

 

 

 

 

 

4.2 Komunikacijos sąsaja (papildoma charakteristika pasirinktuose blokuose) 
 
Kai BEAM Alliance žarna yra prijungta prie pajungimo sklendės, Komunikacijos sąsajos simbolis 
pasirodys siurblio bloko ekrano viršuje. Ant BEAM Alliance žarnos rankenos šviečiančia mėlyna 
šviesa pulsuos ventiliatoriaus simbolis, rodantis komunikaciją tarp siurblio bloko ir žarnos rankenos,  
kai žarna yra parengties ar išjungimo padėtyje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Ekrano užsklanda (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose) 
 
Kai siurblio blokas „pabunda“ iš miegojimo režimo, prieš kitiems simboliams pasirodant ekrane 2-3 
sekundes pasirodo ekrano užsklanda. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Kintamo greičio indikatorius (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose) 
 
Kai siurblio blokas yra įjungtas, ventiliatoriaus sparnai suksis tokiu greičiu, koks yra rodomas žarnos 
rankenoje. Kai variklio greitis sumažėja, ventiliatoriaus sparnai taip pat sulėtėja. Didėjant variklio greičiui, 
ventiliatoriaus sukimosi greitis taip pat didėja.
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4.5 Kibiro ištuštinimo indikatorius (papildoma funkcija pasirinktuose 
blokuose) 

 
Kas 25 darbo valandos (apytiksliai 6 mėnesiai) kibiro ištuštinimo indikatoriaus simbolis mirksės  
siurblio bloko ekrane. Siurblio blokas taip pat praneša, kad reikia ištuštinti kibirą, BEAM Alliance 
žarnos rankenai RAUDONAI mirksinčiu ventiliatoriaus simboliu. Kadangi šis pranešimas yra 
paremtas laiko intervalu, kibiras gali būti ne visai pilnas, arba perpildytas. Jei turite naminių gyvūnų, 
turėtumėte tikrinti nešvarumų kibirą dažniau. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Kai kibiras ištuštintas, tiesiog paspauskite vieną iš dviejų naujo nustatymo mygtukų, esančių ant 
siurblio bloko ir palaikykite 5 sekundes. 
 
 arba 
 
Nutrūkus maitinimo tiekimui ar išjungus iš tinklo, kibiro ištuštinimo indikatoriaus atmintis išlaiko 
ankstesnio laiko statusą. 
 

4.6 Darbo juostos (papildoma funkcija pasirinktuose blokuose) 
 

Trys- keturios darbo juostos rodo sistemos darbą optimaliame lygyje. Darbo 
lygiai keisis priklausomai nuo kintamo greičio nustatymų ir kai yra naudojami 
specifiniai valymo priedai. Kai blokas yra išjungtas, darbo juostos bus rodomos 
kaip tuščios. 

 

 

 
Pastaba: yra normalu, kai matosi darbiniai pokyčiai, jei naudojami specialūs priedai, kurie sukelia 
oro srauto ribojimus. 
 

 

4.7 Ištuštinimo/ Mirksinčios darbo juostos (papildoma funkcija pasirinktuose 
blokuose) 

 
Darbo juostų simbolis yra rodomas ant siurblio bloko, jei variklis negali veikti optimaliai. Jei 
apšviesta 2 ar mažiau juostų, oro srautas yra ribotas, reiškia, kad siurblio darbinis veikimas yra 
sumažėjęs. Siurblio blokas perduos šį klaidos pranešimą į Alliance žarnos rankeną – pasirodys 
mirksintis RAUDONAS ventiliatoriaus simbolis. 
 

 
Oro srautą gali riboti keletas faktorių: 

 
1) Perpildytas nešvarumų kibiras 

 
2) Sistemos užsikimšimas 

 
3) Variklio nuovargis 

 
Dažniausiai pasitaikanti priežastis – perkrautas nešvarumų kibiras, kurį reikia ištuštinti. Kita priežastis 
– gal sistemoje yra užsikimšimas, todėl reikia patikrinti, ar neužsikimšo žarna ir vamzdyno sistema. 
Jei sistema ir toliau veikia blogai, kreipkitės į įgaliotą pardavėją /distributorių.
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4.8 Variklio gedimo indikatoriai 
 
Jei yra gedimas sistemoje ar siurblys neveikia, ventiliatoriaus simbolis užsidegs su šauktuko ženklu. 
Jei tokie simboliai pasirodo siurblio ekrane, išjunkite siurblį ir kvieskite aptarnavimo tarnybą. Siurblys 
perduoda pranešimą apie sistemos gedimą į Alliance žarnos rankeną kaip RAUDONĄ mirksintį 
ventiliatoriaus simbolį. 

 

 

 

 

 
arba 

 

 
Šie simboliai gali pasirodyti dėl šių priežasčių: 

 Maksimalus sistemos darbo laikas 

 Elektronikos problemos 

 Įtampos ar srovės/maitinimo viršįtampis 

 Variklio gedimas 

 Mechaninis gedimas dėl maišo ar užsikimšusio variklio 
 

4.9 Gedimų kodai (papildoma funkcija pasirinktuose siurblio blokuose) 
 
Klaidos kodas pasirodys tada, kai jūsų siurbliui reikia įgalioto techniko aptarnavimo. Siurblio blokas 
perduoda sistemos gedimą į Alliance žarnos rankeną kaip RAUDONĄ mirksintį ventiliatoriaus 
simbolį. Išjunkite siurblio bloką ir kvieskite aptarnavimo tarnybą, kad išspręstų sistemos gedimo 
problemą. 
 

Gedimų kodai: 
 
Er 1: per žema įtampa 
Er 2: trumpas jungimas grandinėje 
Er 3: 30 minučių laikas baigėsi 
Er 4: nutrūkusi grandinė 
Er 5: gedimas linijoje ar nėra įtampos 

 

 

4.10 Siurblio bloko laikrodžio nustatymas (papildoma funkcija pasirinktuose 
siurblio blokuose) 

 
Norėdami nustatyti laiką, laiko nustatymui naudokite kairinį (<) ar dešininį (>) 
mygtukus siurblio bloke ir palaikykite „Enter“ mygtuką (  ) 5 sekundes. 
Pasirinkite 12 arba 24 valandų laiko formatą ir nustatykite laiką kairiniu (<) arba 
dešininiu (>) mygtukais ir paspauskite „Enter“  (  ) nustatymo užbaigimui. 

 

4.11 Navigacijos mygtukai (papildoma funkcija pasirinktuose siurblio 
blokuose) 

 
Po ekranu yra mygtukai Left (kairysis) (<), RIGHT (dešinysis (>); Enter (Įvedimo) (  ); ir Power 

(Maitinimo) (  ). Norėdami pakeisti Laiką ar iš naujo nustatyti Kibiro ištuštinimo indikatorių, slinkite 
iki reikalingo ekrano simbolio, nuspauskite „Enter“ mygtuką ir laikykite 5 sekundes. Sekite nuorodas 
ekrane. 
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5 BEAM ALLIANCE ŽARNOS RANKENOS INSTRUKCIJOS 

 
PASTABA: BEAM Allaince žarna ir žarnos rankena veiks tik su BEAM Alliance centrine  
vakuumine sistema. Jei gavote Alliance žarną, o neturite BEAM Alliance siurblio bloko, prašome 
kreiptis į vietinį įgaliotą BEAM pardavėją /distributorių ir įsigyti tinkamą žarną jūsų centrinei 
vakuuminei sistemai.  

 

5.1 Maitinimo mygtukas 
 
Maitinimo mygtukas, esantis ant Alliance žarnos rankenos viršaus, įjungs/išjungs bloką, kai žarna 
yra įkišta į pajungimo sklendę namų viduje, arba į Greitojo valymo sklendę, esančią siurblio bloko 
priekyje. Siurblį galima aktyvuoti Maitinimo (Power) mygtuku, esančiu siurblio bloko ekrane. 
 

5.2 Kintamo greičio valdymas 
 
Norėdami sumažinti trauką, paspauskite mygtuką (-). Padidinsite trauką paspaudę (+) mygtuką. 
 

5.3 Sistemos indikatorius 

Kai Alliance žarna yra prijungta prie pajungimo sklendės namuose ar prie Greitojo valymo sklendės 
siurblio bloko priekyje, žarnos rankenoje  MĖLYNA šviesa pulsuoja ventiliatoriaus simbolis – rodo, 
kad yra ryšys tarp žarnos rankenos ir siurblio bloko.  

Kai siurblio blokas yra ĮJUNGTAS per žarnos rankeną, ventiliatoriaus simbolis pastoviai švyti 
MĖLYNA spalva. Kai laikas ištuštinti kibirą, arba sistema praneša apie darbinę problemą, 
ventiliatoriaus simbolis bus RAUDONAS. Jei matote RAUDONĄ mirksintį ventiliatoriaus simbolį, tuoj 
pat IŠJUNKITE sistemą. Patikrinkite siurblio bloką ir nustatykite problemą. Daugiau apie tai, kas 
iššaukia žarnos rankenos ventiliatoriaus simbolio mirksėjimą RAUDONAI, skaitykite 4.5 – 4.9 
skyriuose. 
 

5.4 Kintamo greičio indikatorius 
 
Alliance žarnos rankena rodys sistemos darbą ir  traukos stiprumą. Kai sistema ĮJUNGTA, užsižiebia 
visos keturios  Kintamo greičio indikatoriaus lemputės, rodančios didelį greitį ir trauką. Žemiausias 
greitis/trauka rodoma vienu šviečiančiu ventiliatoriaus simboliu. Jei norite keisti greitį/trauką, 
paspauskite (-) arba (+) mygtukus. 
 

 

 

 

 

 
Įjungimo mygtukas 
 

 

 
Kintamo greičio valdymas 

 

 
Žemas 

 

 
Kintamo greičio       
Indikatorius         
 
 

Aukštas

Sistemos šviesos: 

Mėlyna pulsuojanti šviesa  

= sistema pasiruošusi/ parengties būsena 

Raudona pulsuojanti šviesa 
= patikrinkite siurblio bloką 
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6 APTARNAVIMO INFORMACIJA 

 
Instrukcijos, pateiktos šiame buklete, yra nurodymai dėl įprastinio darbo ir eksploatacinės 
priežiūros. Daugiau informacijos gali suteikti vietinis įgaliotas pardavėjas /distributorius. 
 

6.1 Aptarnavimo garantija 
 
Garantinio aptarnavimo klausimus sprendžia vietinis įgaliotas pardavėjas/distributorius. 
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Daugiau informacijos apie gaminį galima rasti adresu: www.beam.com 
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