
Owner’s Manual

For assistance, contact your local Authorized Distributor.
The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  

1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.
U.S.A./Canada Parts and Supplies:  1-800-437-7170  imd@kirbywhq.com   
  Consumer Relations:  1-800-494-8586 consumer@kirbywhq.com
Australia   1800 781 556  
Europe   00 800 547 292 72  
Russia   +81080054729272  
South Africa  0800-203-222  
UK   0800-328-1247  

www.kirby.com



1

Честитамо!

Поштовани купче Kirby уређаја!

Честитамо Вам на куповини. Сада имате целовит систем за 
одржавање домаћинства, осмишљен тако да Вам помогне 
да Ваша кућа и намештај изгледају боље и трају дуже. Што 
је најважније, сталном употребом система Kirby® Sentria™ 
добићете чист животни простор који желите и заслужујете.

Приручник за употребу и одржавање помоћи ће Вам да 
у потпуности искористите Ваш нови Sentria систем за 
одржавање домаћинства и уживате у његовим бројним 
предностима и могућностима. Кориснички ДВД (уколико је 
доступан) упутиће Вас у његово функционисање методом 
корак-по-корак. Ваш локални дистрибутер стајаће Вам на 
располагању уколико будете имали било каквих додатних 
питања.

Компанија Kirby, робна марка која гарантује иновације и 
квалитет већ 90 година, користи метод продаје по кућама 
у преко 60 земаља. Желимо да знате да нам је сваки купац 
важан и да искрено ценимо Вашу куповину. 

Уживајте у потпуности у свом Sentria систему за одржавање 
домаћинства!

Овај приручник је написан за систем одржавања домаћинства  
Kirby® Sentria™, Sentria II™.
За помоћ обратите се Вашем локалном овлашћеном дистрибутеру.
The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, САД
Делови и снабдевање: imd@kirbywhq.com
Односи са потрошачима: consumer@kirbywhq.com
www.kirby.com

Kirby су регистровани заштитни знаци The Scott Fetzer Company. 

Sentria је заштитни знак The Scott Fetzer Company.
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Важна упутства за Вашу безбедност
Sentria™ модел G10D је регистрован и одобрен од стране Underwriters Laboratories Inc. и по 
Америчким и Канадским безбедносним стандардима као уређај са двоструком изолацијом. 
Систем уређаја за чишћење тепиха пеном - модели 2930** и 2950** , систем за одржавање 
подова – модели 2931** и 2951**, четка Zippbrush – модел 2932**, комплет турбо додатака Turbo 
Accessory System – модел 2932**, такође су регистровани и одобрени као додатни прибор за овај 
модел Kirby®. Изван Северне Америке, модели производа Г10Е од 230/240 волти и Г10Ј од 110 
волти званично одобравају овлашћене службе дотичних земаља. 

ПРИ КОРИШЋЕЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА УВЕК СЕ ПРИДРЖАВАЈТЕ 
ОСНОВНИХ МЕРА ОПРЕЗА.
ДОБРО ПРОУЧИТЕ СВА ВАЖНА СИГУРНОСНА УПУТСТВА ПРЕ НЕГО ШТО 
УПОТРЕБИТЕ СВОЈ Sentria СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА. 

УПОЗОРЕЊЕ! - ДА БИСТЕ ОТКЛОНИЛИ ОПАСНОСТ ОД 
ПОЖАРА, СТРУЈНОГ УДАРА ИЛИ ОЗЛЕДА, ПОСТУПАЈТЕ НА СЛЕДЕЋИ 
НАЧИН:
• Ако jе уређаj прикључен на електричну мрежу, не остављаjте га без надзора без обзира да 

ли jе укључен или не. Ако га не користите или желите да га сервисирате, извуците утикач из 
утичнице.

•  Не употребљаваjте уређаj на отвореном простору. Користите га само на сувим површинама 
или уз употребу Кирбиjевог уређаjа за чишћење тепиха пеном. Не излажите киши. Чувајте у 
затвореном простору.

•  Овај уређај није намењен за употребу од стране старијих лица )ни деце) са умањеним 
физичким, чулним или менталним способностима или са недостатком искуства или знања, 
осим у случају да су под безбедност.

•  Не дозволите да се уређаj користи као играчка. Будите посебно опрезни ако њимe рукуjу деца 
или се деца налазе у његовоj близини. 

•  Не дозволите деци да рукуjу усисивачем без надзора. Употребљаваjте уређаj само према 
упутствима из приручника и само са прикључцима коjе препоручуjе произвођач.

•  Не користите уређаj ако су му оштећени кабл или утикач. Ако уређаj не функционише како 
треба, ако jе испуштен, оштећен, остављен да стоjи напољу или натопљен водом, однесите га у 
сервис.

•  Не вуците и не носите уређаj помоћу кабла, не притискаjте кабл вратима и не вуците га преко 
оштрих ивица или углова. Не прелазите уређаjем преко кабла. Држите кабл подаље од врелих 
површина.

•  Не вуците кабл да бисте искључили уређаj из мреже. Искључите га повлачењем за утикач.
•  Не додируjте утикач или уређаj мокрим рукама.
•  Не стављаjте никакве предмете у отворе уређаjа. Кад jе уређаj у употреби сви његови отвори 

мораjу да бyдy слободни. Редовно чистите отворе од прашине, кончића, длака и свега другог 
што би могло да смањи проток ваздуха.

•  Не смете дозволити да се прљавштина, длаке и нечистоће скупљају на глави мотора.
•  Држите косу, краjеве одеће, прсте и друге делове тела подаље од отвора и покретних делова 

уређаjа.
•  Не користите за усисавање предмета који горе, тињају или се диме, попут цигарета, шибица, 

комадића жара или врелог пепела.
•  Не користите за усисавање запаљивих материјала.
•  Не употребљаваjте уређаj ако нисте правилно поставили кесицу за прашину и/или филтере.
•  Пре извлачења утикача из утичнице, искључите уређај.
•  Будите посебно опрезни код чишћења степеништа.
•  Не усисаваjте запаљиве или експлозивне течности као што jе бензин и не користите уређаj у 

затвореним просториjама где има запаљивих или експлозивних испарења.
•  Када употребљавате уређаj за чишћење тепиха пеном, не користите запаљиве или експлозивне 

течности за чишћење тепиха или подова.
•  Када употребљавате уређаj за одржавање подова, користите само оригинална Кирбиjева 

средства за чишћење или средства за машинско чишћење и полирање подова коjа су у широкоj 
употреби.

•  Пре било каквог чишћења или сервисирања уређаjа или промене прикључака, сачекаjте да се 
мотор заустави и извуците утикач из утичнице.

•  Уређај има двоструку изолацију. Сме да га сервисира једино дистрибутер или сервисни центар 
са овлашћењем произвођача користећи оригиналне Kirby делове ради очувања безбедности при 
раду и гаранциjе.

•  Све Кирбиjеве хемикалиjе држите ван домашаjа деце. Ове хемикалиjе могу изазвати надражаj 
или неугодност ако се прогутаjу или доспеjу у око.

•  У преносиву прскалицу не стављаjте запаљиве или експлозивне течности.
•  У преносиву прскалицу не стављаjте пестициде или хемиjске производе коjи могу да угрозe 

здравље или оштетe дисаjне путеве, очи или кожу.
•  Увек носите заштитне наочарe приликом брушења.

ОВА УПУТСТВА ВАЖЕ
САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ
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Уколико имате било каквих питања у вези Ваше куповине или рада Вашег Кирбиjевог 
система за одржавање домаћинста, молимо Вас обратите се Вашем локалном овлашћеном 
дистрибутеру:

ИЛИ
Можете се обратити Служби за односе са потрошачима на:

e-mail consumer@kirbywhq.com адреса Consumer Relations
телефон 00 800 547 292 72  1920 West 114th Street
факс 001-216-529-6146  Cleveland, Ohio 44102

Наше радно време у САД је од 08:00 до 17:00 часова по источноамеричком времену, од 
понедељка до петка.
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О приручнику

Приручник jе написан да буде разумљив и прегледан. Подељен је на одељке у којима 
су описани начини употребе Вашег система Kirby® -Sentria™. Сваки одељак садржи 
цртеже који поступно приказују начин употребе Вашег система за одржавање 
домаћинства Sentria и његових многобројних прикључака и додатног прибора.

Напомена: На последњој страници овог приручника можете наћи цртеже и описе свих 
делова Вашег Sentria система за одржавање домаћинства. Погледајте ту страницу да 
бисте се лакше снашли при читању приручника.

Осим садржаjа на 3. страници приручника, на 57. страници наћи ћете Индекс коjи ће 
Вам помоћи да лакше пронађете пoтребне податке.

Искрено се надамо да ће Вам овај приручник помоћи да се годинама успешно служите 
Kirby Sentria системом за одржавање домаћинства светске класе.



5

Оригиналне вреће за филтрацију Kirby Micron Magic HEPA са Микроалергенском 
технологијом можете наручити од Вашег локалног овлашћеног дистрибутера  
Kirby производа.

Kirby®

За људе који цене каквоћу, поузданост и учинак

With MicroAllergen Technology

Институт за тепихе и ћебад 
(CRI) доделио је Kirby систему 
за одржавање домаћинства 
свој печат „Златна ознака“ као 
потврду да производ испуњава 
услове организације по питањима 
одстрањивање прљавштине, 
задржавања прашине и одржавања 
изгледа. 
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Почетак рада
ПРВИ ДЕО

У овом одељку дати су општи подаци који ће Вас увести 
у коришћење Вашег Sentria™ система за одржавање 
домаћинства. Он садржи следеће податке:

Померање и преношење Вашег 
система за одржавање домаћинства

Употреба кочнице преклопне ручке

Папучица за подешавање висине  
(Toe-Touch Control)

Прилагођаваље висине

Употреба серво погона Tech Drive

Постављање/замена филтерске кесице

Пражњење Mini Em-Tor колектора

Употреба подизача ремена
Пажљиво прочитајте овај одељак (као и све остале одељке) пре 
него што почнете са коришћењем Sentria система за одржавање 
домаћинства.
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При ослобађању кочнице преклопне ручке обавезно придржаваjте ручку 
jер има уграђену опругу и може да одскочи. Ручка има уграђену опругу и 
може брзо да искочи навише када је ослободите резе. 

Почетак рада

ПОМЕРАЊЕ ВАШЕГ СИСТЕМА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА
Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства је опремљен 
серво погоном Tech Drive. Ако желите да померите уређај 
док је мотор ИСКЉУЧЕН, Tech Drive папучица � мора бити 
ИСКЉУЧЕНА (деактивирана).

Серво погон Tech Drive се ИСКЉУЧУЈЕ притиском на крај 
Tech Drive N/D папучице означен словом сиве боје „N“ 
(неутрални положај). (Додатно обавештење налази се на 8. 
страници.) ❏

КОЧНИЦА ПРЕКЛОПНЕ РУЧКЕ
Кочницом преклопне ручке � омогућуjе вам да подигнете 
предљи део :

1 Sentria система за ради преласка преко прагова или 
рубова тепиха. Да бисте то постигли, помакните кочницу 
према кеси. Тиме ћете ручку спустити само делимично. 

Притиском на ручку учвршћену у том положају можете подићи 
предњи крај уређаја. ➤

ЗАКЉУЧАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНОМ РУЧКОМ
Померите кочницу преклопне ручке у супротном смеру од кесе. 
То ће учврстити базу када се уређај подиже са пода. ❏

НАПОМЕНА Кочница преклопне ручке би увек требала да 
буде у централној позицији током усисавања.

ПОДИЗАЊЕ СИСТЕМА
Да бисте подигли и понели систем, користите или доњи 
рукохват на центру ручице, или горњу ручку изнад кесе. ❏

ПАЖЊА:!

ПАПУЧИЦА ЗА ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ 
(TOE-TOUCH CONTROL)

Папучица за подешавање висине Toe-Touch Control �, �, 
која се налази изнад предњег точка, служи за подизање и 
спуштање предњег дела Вашег Sentria система за одржавање 
домаћинства.

Да бисте подигли предњи део урећаjа, притисните стопалом 
доњу папучицу �. ❏
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Искључите серво погон Tech Drive при преласку преко осетљивих керамичких 
плочица или непокривених навоштених или нетом лакираних подова, како 
бисте избегли њихово оштећивање или остављање трагова на њима. 

Почетак рада

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ВИСИНЕ
Укључите уређај и изаберите одговарајућу висину за чишћење. 
Притисните горњу папучицу за подешавање висине ⑧ онолико 
пута колико је неопходно док се јединица не спусти у најнижи 
положај.

Притисните доњу папучицу за подешавање ⑨ како би се усисна 
глава подигл у жељени положај.

Са сваком новом висином чућете клик. Одбројавајте кликове до 
жељене висине.

Јединица за подизање Сврха

Најниже Препоручује се за тепихе

1 клик на горе За дубље тепихе

2 клика на горе За тепихе са дугим влакнима

3 клика на горе Одстрањивање длака од кућних љубимаца

4 клика и више Цеви и додатци ❏

УКЉУЧИВАЊЕ СЕРВО ПОГОНА TECH 
DRIVE (DRIVE)
Ваш Сентрија систем је опремљен са серво погоном Tech Drive. Ова 
иновативна опција омогућава лакше покретање Сантрија система 
напред и назад

Серво погон Tech Drive се укључује притиском стопала на крај 
папучице N/D � означен црвеним словом „D“ (Drive – погон), која 
се налази одмах испод прекидача за струју �.

Систем за одржавање домаћинства Sentria по жељи можете 
користити и без серво погона Tech Drivе. Једноставно поставите 
папучицу серво погона Tech Drive у неутралан положај. ❏.

ВАЖНО:!

ИСКЉУЧИВАЊЕ СЕРВО ПOГОНА TECH 
DRIVE (NEUTRAL)
Да бисте померали Ваш Sentria™ систем за одржавање 
домаћинства када је мотор ИСКЉУЧЕН или да бисте усисавали 
без серво погона, папучица серво погона Tech Drive мора бити 
постављена у неутралан положај.

Серво погон Tech Drive се искључује притиском на крај Tech 
Drive N/D � папучице означен словом сиве боје „N“ (неутрални 
положај). ❏
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Почетак рада

       ОПРЕЗ:  Пре замене филтер кесе за бацање утикач уређаја ископчајте из 
утичнице и проверите да ли су се мотор и вентилатор зауставили.

Вађење искориштене филтер кесе.

Отворите затварач спољне трајне кесе и извадите филтер 
кесу за бацање заједно са горњим адаптером.

Подигните картонске држаче који држе филтер кесу за 
бацање за горњи адаптер. Држећи картонске држаче, 
извадите картонску плочу на кеси за одлагање из горњег 
адаптера.

 

Постављање нове филтер кесе за бацање.

Када је отворен затварач спољне трајне кесе и када 
је извучен горњи адаптер, поставите базу картонске 
плоче уз доњи држач горњег адаптера.

Следеће, подигните картонску плочу уз равну 
површину горњег адаптера.

Савините картонске држаче на горњој страни 
картонске плоче а држаче на горњој страни горњег 
адаптера.

На крају, ставите горњи адаптер и нову филтер кесу за 
бацање у спољну трајну кесу, а онда до краја затворите 
затварач.

НАПОМЕНА: Филтер кеса за бацање се мора поставити 
пре усисивања. Филтер кесу за бацање замените увек када 
прашина досеже линију FULL (пуно) на кеси за бацање. У 
супротном ће се смањити перформансе апарата.

!

Користите само оригиналне Kirby® „Style F“ филтер кесе за бацање.

ОВАЈ SENTRIA® СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМА 
КОРИСТИ ПОБОЉШАНЕ KIRBY „STYLE F“ ФИЛТЕР 
КЕСЕ ЗА БАЦАЊЕ. 
Функционално • Лагано постављање

2

1

3
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Немојте да усисавате тешке предмете као што су кован новац, виjци, 
каменчићи и слични предмети да не бисте оштетили турбину.ПАЖЊА:!

Почетак рада

РЕМЕН ЗА ПРИЧВРШЋИВАЊЕ КЕСИЦЕ

4 Проверите да ли jе споjник прикључног црева � 
причвршћен за ремен за причвршћивање � коjи држи 
заменљиву филтерску кесицу у правилном радном 

положаjу.

Ако ремен ниjе причвршћен, провуците га кроз рупицу на 
пластичном вршку на краjу споjника прикључног црева. Затим 
вршак yтиcнитe y oтвop нa ремену.

Коначно, уметните споjник са новом филтерском кесицом 
у спољну платнену кесу � и затворите jе до краjа патент 
затварачем да бисте осигурали максималан учинак.

НАПОМЕНА: Да бисте осигурали ефектан рад система за 
филтрирање, користите само Кирбиjеве филтерске кесице 
Micron Magic HEPA. Ако се спољна кеса подере, одмах jе 
замените. ❏

ПРАЖЊЕЊЕ MINI EM-TOR КОЛЕКТОРА
Mini Em-Tor колектор � служи за прикупљање и задржавање 
крупнијих и тежих отпадака, који се уклањају његовим 
скидањем и пражњењем.

1 Да бисте скинули Mini Em-Tor колектор, ухватите га 
за ручку и ротирајте га до краја у супротном смеру од 
система за одржавање домаћинства, а затим га подигните 

и уклоните.

Врх кесе одваjа се од ручке притиском на дугме �. По скидању 
Mini Em-Tor колектора и читавог склопа кесе за прашину, 
поставите предњи отвор колектора изнад раширених новина и 
протресите тако да отпаци испадну напоље. ➤

2 Mini Em-Tor колектор вратићете на место поновним 
причвршћивањем целог склопа са кесом за прашину, и то 
тако што ћете уметнути језичак за затварање кесе � који 

се налази на њеном врху у прорез испод дугмета за скидање  
кесе �. 

Коначно, поравнајте индикаторску стрелицу Mini Em-Tor 
колектора са индикаторском стрелицом на отвору за испуст 
ваздуха �. Ротирајте Mini Em-Tor колектор ка Sentria систему 
за одржавање домаћинства и забравите га у његовом положају.

НАПОМЕНА: Mini Em-Tor колектор мора бити прописно 
постављен, иначе уређај неће радити. ❏

КОРИШЋЕЊЕ ПОДИЗАЧА РЕМЕНА
Подизач ремена � на Вашем Sentria систему за одржавање 
домаћинства користи се у две сврхе:

l) За укључивање и искључивање обртне четке. Када је обртна 
четка искључена, Sentria систем за одржавање домаћинства 
можете користити као усисивач са директним усисавањем (стр. 
15 ), и; 

2) За скидање усисне главе приликом прилагођавања Вашег 
Sentria система за одржавање домаћинства за употребу са 
различитим прикључцима и додатним прибором. 

ИСКЉУЧИТЕ Sentria систем за одржавање домаћинства пре 
употребе подизача ремена да га не бисте оштетили. ➤
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УПОТРЕБА ПОДИЗАЧА РЕМЕНА 
(наставак)

1 Пре него што употребите подизач ремена морате да 
подигнeтe расветну капу ㉑. ➤

2 Извуците ручицу подизача ремена �. Помоћу ње 
окрените подизач ремена до краjа улево (у смеру 
супротном кретању казаљке на сату) све док се не 

заустави и црвене стрелице не поклопе. Ремен се тако растегне 
и одвоjи од осовине мотора. Вратите ручицу подизача ремена у 
затворен положај.

Уколико користите Ваш Sentria™ систем за одржавање 
домаћинства као усисивач са директним усисавањем, само 
спустите расветну капу. Обртна четка jе сада одвоjена и неће се 
окретати када се уређаj укључи. ➤

3 Ремен ће се затегнути до врха главе, као што jе приказано 
на горњоj слици. ➤

4 Да бисте укључили ремен и обртну четку вратили у 
функцију, само подигните расвету капу и ручицом 
окрените подизач ремена сасвим удесно (у смеру казаљке 

на сату), све док се не поклопе зелене стрелице. Затим спустите 
расветну капу.

Четка ће почети да се врти чим се уређаj УКЉУЧИ.

НАПОМЕНА: Ремен не сме да будe затегнут када jе уређаj ван 
употребе дуже време. У таквом случаjу зелене стрелице мораjу 
да будy поравнате. ➤

5 Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства опремљен 
је индикатором рада обртне четке � који се налази 
на горњој десној страни усисне главе. Сврха овог 

светла јесте да покаже да ли се обртна четка окреће како је 
предвиђено.

Ако се лампица показивача рада обртне четке наизменично 
пали и гаси, или ако се не укључује при употреби усисне 
главе, могуће је да ремен обртне четке не функционише како 
треба. Или ремен није исправно намештен, или га је потребно 
заменити. 

За замену ремена обртне главе, видети 46. страницу. ❏

Почетак рада
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Усправни и преносиви усисивач
ДРУГИ ДЕО

Ваш Sentria™ систем за одржавање домаћинства пружа 
разноврсне могућности употребе. Овај одељак односи се на 
следеће:

Управљање каблом када је систем 
усправљен

Употреба Sentria система за 
одржавање домаћинства у усправном 
положају 

Употреба усправног усисивача за 
директно усисавање 

Чишћење тврдих подова

Употреба Sentria система за 
одржавање домаћинства као 
преносивог усисивача

Чишћење мадраца и степеништа 
пресвученог тепихом
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Усправни и преносиви усисивач

Управљање каблом када је систем 
усправљен

Ручица за усправни положај Sentria система за одржавање 
домаћинства садржи неколико кукица и причвршћивача да се 
кабл не би вукао по поду и да би био причвршћен за ручицу.

1 Приликом употребе вашег Sentria система за одржавање 
домаћинства као усправног усисивача, положите кабл за 
напајање у два држача који су смештени на задњој страни 

ручке. ➤

2 Када се горњи држач кабла налази у вертикалном 
положају према горе, усмерите кабл за напајање ка 
задњој страни уређаја и утакните га у држач у облику 

слова С на горњем држачу кабла. Кабл сада можете обмотати 
око горњег и доњег држача кабла ради одлагања. Да бисте 
брзо ослободили кабл за употребу, закрените горњи држач 
вертикално према доле. Држач у облику слова С је дизајниран 
да чврсто придржава кабл на његовом месту и спречи да први 
намотај падне на под.

НАПОМЕНА: Кабл можете уметнути или извадити из држача у 
облику слова С само када се горњи држач налази у вертикалном 
положају према горе. ❏
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Усправни и преносиви усисивач

УСПРАВНИ УСИСИВАЧ

Пре него што почнете да усисавате, важно jе да правилно 
подесите висину усисне главе ㉕. Ово вам обезбеђуjе 
наjделотворниjе чишћење. 

Правилна висина подешава се на следећи начин: ➤

1 УКЉУЧИТЕ Sentria систем за одржавање домаћинства 
притиском на прекидач за струју ➤

2 Притисните горњу папучицу Toe-Touch Control ⑧ 
онолико пута колико је потребно да се усисна глава 
спусти на најнижу позицију.➤

3 Притисните доњу папучицу ⑨ док се усисна глава не 
подигне на жељени ниво.

Ослушкујте клик за сваки подигнути ниво. Одбројавајте 
кликове до жељеног положаја.

Јединица за подизање Сврха

Најниже Препоручује се за тепихе

1 клик на горе За дубље тепихе

2 клика на горе За тепихе са дугим влакнима

3 клика на горе Одстрањивање длака од кућних 
 љубимаца

4 клика и више Цеви и додатци ➤
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4 Уколико желите, серво погон Tech Drive укључујете 
притиском стопала на крај папучице N/D � означен 
црвеним словом „D“ (Drive – погон), која се налази одмах 

испод прекидача за струју �. ➤

5 Sentria™ систем за одржавање домаћинства 
ИСКЉУЧУЈЕТЕ тако што до краја притиснете доњу 
папучицу Toe-Touch Control �, све док се усисна глава у 

потпуности не подигне. 

Серво погон Tech Drive се искључује притиском стопала на 
крај Tech Drive N/D папучице � означен словом сиве боје „N“ 
(неутрални положај).

ИСКЉУЧИТЕ Sentria систем за одржавање домаћинства 
притиском на прекидач за струју � и затим извуците утикач из 
утичнице. ❏

УСИСИВАЧ С ДИРЕКТНИМ 
УСИСАВАЊЕМ

Директним усисавањем можете дa чиститe тврде подове, мале 
простирке и осетљиве тепихе без употребе обртне четке.

НАПОМЕНА: Приликом директног усисавања на теписима или 
тврдим подовима без подметача за тврде подове, приближите 
усисну главу поду што више можете али тако да га она не 
дотиче.

1 ИСКЉУЧИТЕ Sentria систем за одржавање домаћинства 
и затим подигните расветну капу ㉑. ➤

2 Извуците ручицу подизача ремена �. Помоћу ње 
окрените подизач ремена до краjа улево (у смеру 
супротном кретању казаљке на сату) све док се црвене 

стрелице не поклопе (видети 10. страницу). Вратите ручицу 
подизача ремена у затворен положај.

Сада спустите расветну лампу.

Обртна четка је сада искључена и Ваш Sentria систем за 
одржавање домаћинства ради као усисивач са директним 
усисавањем. ❏

Усправни и преносиви усисивач

Папучица серво погона Tech Drive мора бити у неутралном положају 
приликом чишћења тврдих подова. Спречите наслаге косе, прљавштине и 
прашине на мотору.

ПАЖЊА:!
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Усправни и преносиви усисивач

Пре него што причврстите подлошку, ИСКЉУЧИТЕ уређаj, сачекаjте да се 
мотор и усисна четка сасвим зауставе, а онда извуците утикач из утичнице.

ПОДМЕТАЧ ЗА ТВРДЕ ПОДОВЕ 
(ДОДАТНИ ПРИБОР)

Причвршћивањем додатног подметача за тврде подове на Ваш 
Sentria™ систем за одржавање домаћинства можете усисавати 
непокривене подове. На ИСКЉУЧЕНОМ уређају подигните 
усисну главу ㉕ до краја притиском стопала на доњу папучицу 
Toe-Touch Control �. Причврстите подлошку на усисни отвор 
помоћу опруга на плочи подлошке. Затим спустите усисну главу 
притиском на горњу папучицу за подешавање висине �, зарез 
по зарез, док чекиње не додирну под.

НАПОМЕНА: Подметач за тврде подове користите само када 
уређај користите као усисивач са директним усисавањем. ❏

ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВОГ УСИСИВАЧА

Поред тога што је изванредан за чишћење у усправном 
положају, Sentria систем за одржавање домаћинства можете 
лако да претворите у преносиви усисивач за потребе чишћења 
мадраца и тапацираних степеништа.

1 Пре претварања Вашег Sentria система за одржавање 
домаћинства у преносиви усисивач уверите се да је уређај 
ИСКЉУЧЕН и утикач извучен из утичнице, као и да се 

папучица Tech Drive налази у неутралном положају.

Затим откачите спољну платнену кесу носача � притиском на 
дугме за скидање кесе. ➤

2 Скините кабл са ручке �, ручку поставите у вертикалан 
положаj, притисните склоп за помицање ручке � у њеном 
подножjу, повуците jе навише и извадите из лежишта. 

(Ради прегледности, на цртежу ниjе приказана кеса.) ➤

3 Уметните малу ручку у лежиште преклопне ручке � и 
гурните jе док не шкљоцне у лежишту. ➤

ПАЖЊА:!
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Да бисте смањили опасност од повреда при раду са преносивим уређајем, 
држите косу и одећу даље од Sentria система за одржавање домаћинства 
док ради.

Такође проверите да ли је папучица Tech Drive у неутралном положају 
приликом усисавања степеништа или мадраца. Поврх тога, морате 
искључити обртну четку приликом усисавања мадраца.

ПАЖЊА:

ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВОГ УСИСИВАЧА 
(наставак)

4 Савиjте склоп са филтер-кесом � по средини и увуците 
држач кесе � у прорез на ручки док не шкљоцне у 
лежишту.

Преносиви усисивач jе сада спреман за употребу. ❏

НАПОМЕНА: Не користите преносиви режим рада за 
тапацирани намештај.

СТЕПЕНИШТЕ ПРЕКРИВЕНО ТЕПИХОМ

Поставите Ваш Sentria™ систем за одржавање домаћинства на 
једну од тапацираних степеница, придржавајући притом његов 
задњи крај. 

Потом укључите уређај и уверите се да се папучица Tech Drive 
налази у неутралном положају. ❏

УСИСАВАЊЕ МАДРАЦА

Површине мадраца чистите на исти начин као и тапацирана 
степеништа, осим што при томе морате да искључите обртну 
четку. (Уколико површина Ваших мадраца садржи дугмад, 
обртна четка може да их откине.)

НАПОМЕНА: Немојте носити преносиви уређај док је 
мотор укључен. Поставите уређај на површину коју желите 
да чистите и затим укључите мотор. Искључите јединицу и 
преместите је на нову локацију.

Код директног усисавања подигните расветну капу ㉑ и 
извуците ручицу подизача ремена у облику латиничног слова 
L �. Помоћу ње окрените подизач ремена до краjа улево  
(у смеру супротном кретању казаљке на сату) док се црвене 
стрелице не поклопе. Обртна четка тада престаjе да се врти.

Вратите ручицу подизача ремена у затворен положај и 
спустите расветну капу. Помоћу папучице за подешавање 
висине поставите усисну главу у наjнижи положаj. ❏

Усправни и преносиви усисивач

!
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Цевни усисивач и прикључци
ТРЕЋИ ДЕО

Ваш Kirby® Sentria™ систем за одржавање домаћинства 
садржи различите прикључке за разноврснију употребу. Овај 
одељак односи се на следеће:

Адаптациjа у цевни усисивач 
скидањем усисне главе

Употреба прикључака

Употреба зглобне дршке за 
подешавање усисне снаге

Употреба дуваљке

Употреба преносиве прскалице и 
преносивог уређаjа за пену (The 
Portable Shampooer)
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 При нормалноj употреби, осовина мотора може бyдe врела на додир услед 
трења између ремена и металне осовине мотора. Спречите наслаге косе, 
прљавштине и прашине на мотору.

На обртној четки и ремену не треба да буде паперја, конаца, длака и 
других влакана

5 Помоћу лептир-матице ㉒ притегните прикључни краj 
црева окренувши jе до краjа удесно (у смеру кретања 
казаљке на сату). (Лептир-матица ће причврстити усисно 

црево за уређај.)

Када је усисно црево на свом месту, уређај аутоматски постиже 
велику брзину потребну за рад са усисним цревом. 

НАПОМЕНА: Уколико Sentria систем не ради после притиска 
када је прекидач за струју УКЉУЧЕН стр. 51. ❏

ПРИКЉУЧИВАЊЕ УСИСНОГ ЦРЕВА
При коришћењу разних прикључака, усисно црево прикључуjе 
се на предњи део усисивача уместо усисне главе ㉕.

НАПОМЕНА: Коришћење усисног црева омогућуjе Вам 
да бирате између преклопне ручке � или мале ручке �. За 
постављање мале ручке видети 16.

1 Пре прикључивања усисног црева морате скинути усисну 
главу. Да бисте то урадили притисните до краја доњу 
папучицу Toe-Touch Control �, све док се усисна глава у 

потпуности не подигне. Серво погон Tech Drive се искључује 
притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице � означен 
словом сиве боје „N“ (неутрални положај). ИСКЉУЧИТЕ 
Sentria™ систем за одржавање домаћинства притиском на 
прекидач за струју � и затим извуците утикач из утичнице. ➤

2 Подигните расветну капу ㉑ и извуците ручицу подизача 
ремена у облику латиничног слова L �. Помоћу ње 
окрените подизач ремена до краjа улево (у смеру 

супротном кретању казаљке на сату) све док се црвене стрелице 
не поклопе.

3 Ослободите усисну главу окретањем лептир-матице ㉒ до 
краjа улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату). 
Након ослобађања, усисна глава ће се померити унапред. 

Одмакните усисну главу од Sentria система за одржавање 
домаћинства. ➤

4 На прикључном крају усисног црева приметићете две 
куке. Наместите куке преко крајева прикључне шипке ㉔ 
и затим гурните отвор усисног црева нагоре уз Sentria 

систем за одржавање домаћинства. ➤

ПАЖЊА:

ПАЖЊА:

!

!

Цевни усисивач и прикључци
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ПРОДУЖНЕ ЦЕВИ

Једна или две продужне цеви могу се поставити на краj усисног 
црева како би се повећали дохват и ефикасност употребе 
разних прикључака. ❏

ПОВРШИНСКИ ЗГЛОБНИ УСИСНИК

Површински зглобни усисник може се користити на голим 
подовима или за површинско чишћење тепиха и површина 
испод ниског намештаjа.

Захваљуjући гуменим точковима усисник може глатко да клизи 
по тврдим подовима без гребања и да усисава наjвећом снагом. 
❏

Цевни усисивач и прикључци

ЧЕТКА ЗА ПРАШИНУ

На усисно црево или продужне цеви можете причврстити четку 
за усисавање прашине са свих површина, укључујући рељефне 
и површине неправилних облика. ❏

ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА НА 
УСИСНО ЦРЕВО

Да бисте инсталирали наставке на усисно црево, лагано 
их натакните на његов ужи крај, истовремено га уврћући у 
наставак. ❏
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УСИСНИК ЗА ППРЕСВЛАКЕ

Усисник за пресвлаке се користи за чишћење тапацираног 
намештаја, тапацираних степеништа и одеће. Такође можете да 
га користите и за чишћење унутрашњости аутомобила. ❏

УСКИ УСИСНИК СА ОДВОЈИВОМ 
ЧЕТКИЦОМ

Без одвоjиве четкице, уски усисник може се користити за 
чишћење пукотина, процепа, углова, жлебова и узаних отвора.

Четкицу поставите на краj уског усисника како бисте уклонили 
прљавштину из углова, дугмади, између ребара радиjатора и 
клизних шина код помичних прозора. ❏

ЧЕТКА ЗА ЗИДОВЕ И ТАВАНИЦЕ

Да бисте усисавали прашину са зидова, таваница, завеса и 
других површина, наместите четку за зидове и таванице на 
зглобну дршку за подешавање усисне снаге. Затим наместите 
зглобну дршку за подешавање усисне снаге на продужну цев 
као што jе приказано. Осим што смањуjе усисну снагу, зглобна 
дршка за подешавање усисне снаге обезбеђуjе одговараjући 
угао под коjим се може удобно усисавати прашина са зидова и 
таваница.

Савет: Да бисте усисавали прашину са горње ивице оквира 
врата, са испупчених ивица или књига на полици, обрните 
четку за зидове и таванице за 180°. ❏

Цевни усисивач и прикључци
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Цевни усисивач и прикључци

ДОДАТНИ ПРИКЉУЧАК

Овај усисник служи за чишћење пода у аутомобилу. ❏

ПОДЕШАВАЊЕ ПРОТОКА ВАЗДУХА 
ПОМОЋУ ЗГЛОБНЕ ДРШКЕ
Понекад ћете при коришћењу прикључака, нпр., за чишћење 
завеса или осетљивих абажура, хтети да подесите усисну снагу.

Зглобна дршка за подешавање усисне снаге опремљена jе 
вентилом за одређивање количине ваздуха коjа се усисава. 
Помераjте оваj вентил напред-назад док не добиjете жељени 
ниво усисавања.

Зглобна дршка за подешавање усисне снаге може се користити 
с продужним цевима или без њих. ❏

ПОСТАВЉАЊЕ ЗГЛОБНЕ ДРШКЕ

Зглобна дршка за подешавање усисне снаге може се користити 
на краjу продужних цеви за досезање према горе или на 
почетку продужних цеви за досезање према доле. ❏
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4 Приликом употребе прикључака за дуваљку, на предњу 
страну уређаја морате прикључити штитник усисне 
турбине.

Причврстите штитник усисне турбине на прикључну шипку ㉔ 
исто као и усисно црево. Затим га забравите окретањем лептир-
матице ㉒ скроз удесно (у смеру кретања казаљке на сату). 
Спустите расветну капу. ➤

3 Откачите усисну главу ㉕ окретањем лептир-матице 
㉒ скроз улево (у смеру супротном кретању казаљке на 
сату). Након ослобађања, усисна глава ће се померити 

унапред. Одмакните усисну главу од Sentria система за 
одржавање домаћинства. ➤

2 Подигните расветну капу ㉑ и извуците ручицу подизача 
ремена �. Помоћу ње окрените подизач ремена скроз 
улево (у смеру супротном кретању казаљке на сату) све 

док се црвене стрелице не поклопе. ➤

ПОСТАВЉАЊЕ ДУВАЉКЕ

Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства можете 
користити и као дуваљку. Да бисте то урадили, претходно 
морате скинути усисну главу ㉕.

НАПОМЕНА: Када користите Sentria систем за одржавање 
домаћинства као дуваљку, можете изабрати између ручице за 
усправи положај � и ручице за преношење �. 

1 ИСКЉУЧИТЕ уређај, серво погон Tech Drive поставите у 
неутрални положај (за детаље погледајте стр. 8), извуците 
утикач из утичнице и притисните до краја доњу папучицу 

Toe-Touch Control � док се усисна глава у потпуности не 
подигне. ➤

Цевни усисивач и прикључци
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6 Поставите шири краj усисног црева на издувни отвор 
�. Поравнаjте стрелицу усисног црева са стрелицом 
издувног отвора и окрените прикључак црева удесно (у 

смеру кретања казаљке на сату) како би правилно легао.

Уколико Sentria систем за одржавање домаћинства не ради, 
погледајте стр. 51. ❏

УПОРЕБА УРЕЂАЈА КАО ДУВАЉКЕ

Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства сада можете 
користити и као дуваљку.

Прикључивањем наставка за надувавање/издувавање на усисно 
црево можете надувавати играчке, ваздушне мадраце или било 
коjи други предмет за надувавање под ниским притиском, до 
6,9 kN/m2. ➤

Да бисте издували предмете, причврстите усисно црево 
на предњи крај уређаја и на њега поставите наставак 
за надувавање/издувавање. Затим на издувни отвор 
поставите кесу.

Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства сада можете 
користити за издувавање предмета. ❏

Цевни усисивач и прикључци

ПОСТАВЉАЊЕ ДУВАЉКЕ (наставак)

5 Да бисте скинули целу усисну кесу, ухватите ручку Mini 
Em-Tor колектора � и ротирајте је до краја у супротном 
смеру од Sentria система за одржавање домаћинства. 

Ротирајте га до краја.

Притиском на дугме за ослобађање кесе � са носача 
ослободите врх спољне трајне кесе и спустите га. ➤
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Никада немојте да користите уљане или испарљиве боје у преносивој 
прскалици. Мотор је отворен и може да запали испарења.

ПРЕНОСИВА ПРСКАЛИЦА 

Преносива прскалица употребљава се само као дувалица. 
Веома jе погодна за наношење разних водоразредивих течности 
на било коjи тип површине. Прскање може да се подешава од 
веома финог до густог. 

ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ

1 Одвиjањем одвоjте пластичну посуду од преносиве 
прскалице и напуните jе до 3/4 запремине незапаљивом 
течношћу. Проверите да ли је причвршћена доводна 

цевчица преносиве прскалице. ➤

2 Навиjте пластичну посуду поново на преносиву 
прскалицу и причврстите преносиву прскалицу на краj 
усисне цеви као дувалицу.

Уверите се да је Ваш Sentria™ систем за одржавање 
домаћинства подешен да ради као дуваљка. Усисно црево треба 
да буде прикључено на издувни отвор �. ❏

УПОТРЕБА ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ

1 Прскалицу држите водоравно и усмерите jе ка листу 
новина. УКЉУЧИТЕ Sentria систем за одржавање 
домаћинства и притисните окидач преносиве прскалице, 

да бисте проверили како се Ваш незапаљиви раствор распршује 
по новинској хартији.

НАПОМЕНА: Ако током употребе морате да нагнете 
прскалицу, улиjте мање раствора у посуду. Тако ћете избећи 
прскање великим капима. ➤

УПОЗОРЕЊЕ:!

Цевни усисивач и прикључци
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Никада немоjте да чистите преносиву прскалицу запаљивим 
течностима за чишћење. Мотор jе отворен и може запалити течност 
коjа се распршуjе.

УПОЗОРЕЊЕ:!

УПОТРЕБА ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ 
(наставак)

2 Окрените млазницу од себе и подесите млаз окретањем 
регулатора на окидачу преносиве прскалице. ➤

3 Лаганим широким покретима распршите раствор по 
жељеноj површини. Увек до краjа притисните окидач 
како бисте постигли максималан проток и наjбољу 

регулациjу распршивања. ❏

ЧИШЋЕЊЕ ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ

1 Одмах по коришћењу испразните посуду преносиве 
прскалице и исперите jе топлом сапуницом. ➤

2 Такође jе потребно скинути и опрати доводну цевчицу 
преносиве прскалице (вратите jе на место после 
чишћења). ➤

Цевни усисивач и прикључци
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ПРИПРЕМА ПРЕНОСИВЕ ПЕНИЛИЦЕ

Преносива пенилица употребљава се само као дувалица. 
Предвиђена jе за брзо и лако чишћење степеница покривених 
теписима и тешко доступних површина за чишћење помоћу 
Кирбиjевог система за чишћење тепиха пеном.

1 Да бисте припремили преносиву пенилицу, ставите 
наставак за чишћење пеном на цев прскалице. ➤

2 Одвоjте посуду од прскалице и 3/4 посуде напуните 
смесом Кирбиjевог шампона за тепихе. (Мешаjте према 
упутствима на боци.) За наjбоље резултате КОРИСТИТЕ 

САМО KIRBY ШАМПОН ЗА ТЕПИХЕ. ➤

3 Поново чврсто навиjте посуду на преносиву прскалицу, а 
затим прикачите прскалицу на усисно црево.

(Уверите се да је Ваш Sentria™ систем за одржавање 
домаћинства подешен да ради као дуваљка.) Усисно црево 
треба да буде причвршћено на издувни отвор са стране �. ❏

ЧИШЋЕЊЕ ПРЕНОСИВЕ ПРСКАЛИЦЕ 
(наставак)

3 Врх цеви преносиве прскалице такође се скида како би се 
могли очистити унутрашњост прскалице и млазнице.

Да бисте скинули млазницу, притисните два дугмета 
на предњоj страни млазнице и извуците jе (да бисте вратили 
млазницу на место, морате поравнати дугмад са отворима на 
цеви прскалице).

Затим напуните посуду водом. Распршите воду све док се 
водена магла не разбистри. После чишћења прскалицу поново 
саставите како се делови не би погубили. ❏

Цевни усисивач и прикључци
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  Употреба преносиве пенилице не препоручуjе се за пресвлаке или тканине 
као што су свила, брокат и сомот. Ако се колебате, направите мали 
експеримент на комаду тканине, пустите да се осуши и проверите да ли 
можете даље да чистите пеном.

ВАЖНО:!

УПОТРЕБА ПРЕНОСИВЕ ПЕНИЛИЦЕ

1 Пре употребе пенилице темељно усисаjте прашину с 
површине.

За стварање пене, УКЉУЧИТЕ Sentria™ систем 
за одржавање домаћинства и повуците окидач преносиве 
прскалице. Млаз пене потећи ће из капице.

Пена се може наносити директно на површину коjа се чисти, 
или се претходно може распршити на обичну папирну кесу 
или у неку посуду ради провере, а затим наносити на жељену 
површину. ➤

2 Подесите количину пене помоћу регулатора на окидачу 
прскалице. ➤

3 Меком, чистом и белом четком или сунђером утрљаjте 
пену у површину све док се пена не изгуби. Оставите да 
се површина потпуно осуши.

Затим усисаjте површину помоћу одговараjућег прикључка да 
бисте уклонили талог осушене прљавштине. ❏

Цевни усисивач и прикључци
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Додатни прибор
ЧЕТВРТИ ДЕО

Kirby® додатни прикључци знатно повећавају употребљивост 
Вашег Sentria™ система за одржавање домаћинства. У овом 
одељку размотритићемо:

Употребу система за чишћење тепиха 
пеном

Употребу система за одржавање пода

Употребу система турбо алата Turbo 
Accessory System

Употребу турбо четке Zippbrush
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ПРИПРЕМА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ
Пре чишћења пеном темељно усисаjте прашину како бисте 
постигли наjбољи ефекат. Затим скините сталну спољну кесу 
� и усисну главу ㉕ ради припреме за чишћење пеном.

1 Помоћу ручице окрените подизач ремена млазнице 
система за чишћење тепиха пеном (у смеру казаљке на 
сату) све док се не поравнају зелене стрелице. ➤

2 Главу система за чишћење тепиха пеном поставите на 
посуду за чишћење пеном тако што ћете у прорезе на 
глави утакнути оквир посуде. ➤

3 Прстом притисните ремен нагоре и истовремено 
употребите ручицу подизача ремена да бисте ремен 
окренули улево (посматрано спреда , у смеру супротном 

од кретања казаљке на сату) све док се не поравнају црвене 
стрелице. (кукица подизача ремена захватиће и затегнути 
ремен). ➤

4 Притисните доњу папучицу регулатора Toe-Touch Control 
� до краја како бисте подигли предњи крај Sentria™ 
система за одржавање домаћинства. ➤

Додатни прибор
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ПРИПРЕМА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ (наставак)

5 Главу са посудом за чишћење пеном поставите на 
Sentria™ систем за одржавање домаћинства изнад 
погонске осовине ㉓ и залачите куке на задњој доњој 

страни главе за прикључну шипку ㉔. ➤

6 Гурните главу навише и окрените лептир-матицу ㉒ 
удесно (у смеру казаљке на сату) како бисте забравили 
главу на њено место. Да бисте укључили ремен, 

употребите ручицу подизача ремена и окрените је сасвим 
удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се не поклопе 
зелене стелице. Затим спустите расветну капу ㉑. ➤

7 Посуда за пену може се скидати и треба jе пунити и 
празнити над лавабоом.

НАПОМЕНА: Резервоар за шампон се скида и поставља 
исто као и Mini Em-Tor колектор (за детаље видети стр. 10).

Одврните велики затваpач на врху резервоара за пену и 
окрените регулатор пене скроз улево (у смеру супротном 
кретању казаљке на сату) у положаj „ИСКЉУЧЕНО“.

Топлом (не врелом) водом напуните резервоар за пену до 
ознаке „пуно“, држећи га притом у водоравном положаjу.

Помоћу великог затваpача на горњоj страни резервоара улиjте 
у резервоар три пуна затваpача Кирбиjевог шампона за тепихе. 
Немоjте да уливате више jер ће се створити премного пене.

НАПОМЕНА: Једним резервоаром раствора можете дa 
очиститe око 10-м2 тепиха. За веће тепихе мораћете поново да 
напуните резервоар за пену.

Затворите отвор на врху резервоара за пену великим 
затваpачeм. ➤

Додатни прибор
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ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ ТЕПИХА ПЕНОМ (наставак)

8 Да бисте избегли проливање течности по Sentria™ 
систему за одржавање домаћинства или по поду, 
поставите отвор са доње предње стране резервоара за 

шампон на издувни отвор уређаја �. Закрените резервоар 
за шампон од уређаја све док се не поклопе стрелице. Затим 
уређаj за пену натакните на вођице издувног отвора.

Ротирајте резервоар за шампон према уређају (у смеру кретања 
казаљке на сату) како бисте га забравили на његово место. ➤

9 Гурните заобљени зглоб малог савитљивог црева у отвор 
на посуди система док не легне на своје место. Други 
краj чврсто натакните на отвор на доњоj предњоj страни 

резервоара за пену. ❏

УПОТРЕБА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ

1 Да бисте подесили праву висину главе система за 
чишћење тепиха пеном, притисните горњу папучицу � 
на регулатору Toe-Touch Control колико год jе потребно 

да се глава спусти у наjнижи положаj. ➤

НАПОМЕНА: Утискивањем обртне четке у површину тепиха 
смањује јој се способност темељног чишћења тепиха, а могу се 
и оштетити ремен и обртна четка.

2 Окрените регулатор пене скроз удесно (у смеру кретања 
казаљке на сату) у положаj „УКЉУЧЕНО“. УКЉУЧИТЕ 
Sentria систем за одржавање домаћинства и серво 

погон Tech Drive (за детаље видети стр. 8). страницу ради 
поjединости. 

Окретањем регулатора скроз улево (у смеру супротном кретању 
казаљке на сату) у положаj „ИСКЉУЧЕНО“.

Заустављање протока пене омогућава Вам да темељно утрљате 
пену у тепих пре понављања поступка. Тако можете темељно 
изрибати jако запрљана места. ➤

Додатни прибор
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Додатни прибор

УПОТРЕБА СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА (наставак)

Приликом померања Sentria™ система за одржавање 
домаћинства напред-назад ослобађа се пена коју ће четка 
утрљати у тепих.

НАПОМЕНА: Пена треба да излази целом ширином посуде док 
се уређај вуче уназад. Ако се то не догађа, вуците уређаj уназад 
спориjе или проверите и очистите филтер резервоара за пену 
ако jе потребно (видети 35. страницу).

Када се пена задржала на тепиху барем пет минута, покупите 
jе стављањем резервоара за пену у положаj „ИСКЉУЧЕНО“. 
Спустите уређај на најнижи ниво и прелазите резервоаром 
за пену преко пене док је сву не покупите. Нешто влаге ће се 
скупити испред посуде. Када jе тепих потпуно сув, усисаjте 
прашину помоћу усправног усисивача. ❏

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ 

1 Притисните до краја доњу папучицу Toe-Touch Control � 
како бисте подигли главу и посуду и затим ИСКЉУЧИТЕ 
Sentria систем за одржавање домаћинства и извуците 

утикач из утичнице. ➤

2 Окрените регулатор пене скроз улево (у смеру супротном 
кретању казаљке на сату) у положаj „ИСКЉУЧЕНО“.

Скините мало савитљиво црево са резервоара за пену. ➤

3 Подигните расветну капу ㉑. Ослободите ремен 
окретањем подизача ремена улево (у смеру супротном 
кретању казаљке на сату) све док се црвене стрелице не 

поклопе. ➤
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ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ (наставак)

4 Окрените лептир-матицу ㉒ улево (у смеру супротном 
кретању казаљке на сату). Глава с посудом система за 
чишћење тепиха пеном нагнуће се напред.

Скините главу са посудом за чишћење пеном са Sentria™ 
система за одржавање домаћинства и однесите је до судопера. 
➤

5 Одвоjте црево од посуде и исперите и jедно и друго. ➤

6 Помоћу ручице окрените подизач ремена система за 
чишћење тепиха пеном удесно (у смеру кретања казаљке 
на сату) све док се не поклопе зелене стрелице. Одвоjте 

главу од посуде. Исперите посуду. ➤

7 Да бисте очистили четку, палчевима гурните jезичке 
коjи се налазе на сваком краjу подлошке четке, гурните 
подлошку нагоре и скините je с четке.

Откачите подлошку лаганим вучењем краjева посуде одмах иза 
ваљка четке.

Гурните ваљак четке надоле како би изашао из посуде 
истовремено притискаjући оба краjа четке са оба палца.

Исперите све делове посуде и четке и уклоните евентуално 
накупљене нити из чуперака четке.

Остатак воде истресите с ваљка четке прелазећи руком преко 
чуперака и затим их сушитe пешкиром. ➤

Додатни прибор
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Додатни прибор

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ (наставак)

8 Да бисте скинули резервоар за пену са издувног отвора 
�, закрените га од Sentria™ система за одржавање 
домаћинства колико год можете и затим га подигните. ➤

9 Скините и оперите затваpач, мерицу и сунђерасти 
филтер.

Исперите резервоар за пену хладном водом и вратите 
затваpач, мерицу и сунђерасти филтер на место.

НАПОМЕНА: Ремен не треба дуго да остане затегнут. 
Проверите да ли се поклапаjу зелене стрелице на глави у 
положаjу за одлагање. (Не заборавите да поклопите црвене 
стрелице пре него вратите главу на уређај – погледајте одељак о 
подизачу ремена на стр. 10). ❏

ЗАМЕНА РЕМЕНА ГЛАВЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ

1 Да бисте заменили ремен за чишћење тепиха пеном, 
палчевима притисните jезичке коjи се налазе на сваком 
краjу подлошке четке, гурните га нагоре и скините с 

четке. ➤

2 Палчевима пажљиво притисните краjеве четке. Четка ће 
искочити из лежишта и ремен ће моћи да се замени.

Проверите да ли jе ремен постављен тачно на средину 
четке. НАПОМЕНА: Користите само оригиналне Кирбиjеве 
ремене. ➤
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ЗАМЕНА РЕМЕНА ГЛАВЕ ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
ТЕПИХА ПЕНОМ (наставак)

3 Поравнаjте металне краjеве четке са прорезима на посуди 
и гурните четку унутра све док не улегне. Четка се у 
посуду може ставити само на jедан, правилан начин.

НАПОМЕНА: Ремен не треба дуго да остане затегнут када се 
не користи дуже време. Проверите да ли су зелене стрелице 
поравнате у положаjу за одлагање (видети 10. страницу ради 
упутстава везаних за подизач ремена). ❏

Додатни прибор
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УПОТРЕБА ПРИБОРА ЗА ВОШТЕЊЕ 
KIRBY® MIRACLE WAXER

1 Да бисте ставили ваљак за воштење спојите горњу 
половину дршке ваљка за воштење са доњом (уколико то 
већ није учињено раније). Подешавајте горњу половину 

све док клин са опругом у доњој половини не уђе у отвор при 
дну горње половине. ➤

Додатни прибор

УПУТСТВО ЗА ВОШТЕЊЕ ВОСКОМ  
KIRBY MIRACLE WAX
За тврде дрвене, винилске, плутене 

и линолеумске подове:
1. Темељито очистите површину.
2. Причвстите главу за воштење и четку за 

полирање Kirby система за одржавање подова 
према упутствима на страни 39, под насловом 
„Постављање уређаја за полирање пода“.

3. Најбоље резултате постићи ћете наношењем 
веома танког слоја воска Kirby Miracle Wax 
путем ваљка за воштење. Није неопходно да 
одмах прекријете цео под воском јер ћете га 
размазати у следећем кораку.

4. Притиском на горњу папучицу регулатора Toe-
Touch Control спустите главу до краја, и четком 
за полирање Kirby система за одржавање подова 
размажите восак равномерно по површини 
целог пода.

5. Оставите 5 минута да се осуши.
6. Када је под сув, исполирајте га четком за 

полирање Kirby система за одржавање подова.

НАПОМЕНА:  Полирање веома истрошених 
површина ће можда захтевати два 
слоја. У том случају, више танких 
слојева даће боље резултате од 
једног дебљег слоја.

За мермерне подове:
 Користите танак слој и размажите га према 

упутствима под тачком 4. Међутим, одмах 
исполирајте, не чекајући да се под осуши.

Када једном завршите горенаведене кораке, 
под увек можете опет да исполирате, када год 
је то потребно, користећи четку за полирање из 
система за одржавање подова. Користите додатни 
восак САМО кад поновно полирање не даје 
прихватљиве резултате.

ВАЖНО:
 Не користите восак Kirby Miracle Wax на 

гуменим или бетонским плочама. ❏

2 Окрените врећу ваљка за воштење према закривљеном 
крају дуже ручке ваљка и гурните ваљак за воштење 
преко прикључка на дну ручке док не уђе у лежиште. ➤
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6 Ако желите, припремите дугачку дршку ваљка за 
воштење за одлагање притиском на клин са уграђеном 
опругом у доњем делу дршке, док гурате горњи део према 

краjу с куком.

ВАЖНО: Чврсто затворите коришћени ваљак у оригиналну 
кесу и цев за паковање после сваке употребе како би се 
спречило исушивање воска. ❏

5 Ухватите чврсто кесу за паковање и ваљак па их скините 
са дугачке дршке ваљка. Да бисте то учинили, повуците 
ваљак према шипци како бисте стиснули задржну опругу. 

То ће вам омогућити да повучете ваљак преко поклопца на 
краjу. Чврсто затворите кесу како бисте спречили прерано 
сушење. Спремите у приложену цев за паковање и оставите на 
сигурно место, даље од деце и кућних животиња до следеће 
употребе. ➤

УПОТРЕБА ПРИБОРА ЗА ВОШТЕЊЕ 
KIRBY® MIRACLE WAXER (наставак)

3 Повуците кесу с ваљка за воштење и сачуваjте je за 
паковање. Почните да воштите под према упутствима 
дaтим на претходној страници. ➤

Додатни прибор

4 Да бисте скинули ваљак за воштење са дугачке дршке, 
држите оригиналну кесу ваљка за воштење тако да 
отворени краj кесе буде окренут према ваљку. Гурните 

ваљак за воштење до краjа у кесу. Избегаваjте додир руку с 
воском. ➤
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Да не бисте изгубили контролу над њим, немојте га држати усправно 
током полирања. Током полирања папучица серво погона Tech Drive 
мора бити у неутралном положају.

ПРИПРЕМА НАПРАВЕ ЗА  
ПОЛИРАЊЕ ПОДА

Ваш Sentria™ систем за одржавање домаћинства можете 
користити за ефикасно полирање дрвених подова или подова 
прекривених керамичким плочицама.

За употребу морате наjпре у главу система ставити четку за 
полирање.

1 Поставите ремен тачно на средину између чуперака 
четке. ➤

2 Окрените главу направе за полирање нагоре и поставите 
краjеве четке у прорезе на краjевима главе. Четка ће 
добро лежати само ако jе правилно постављена. ➤

3 Прстом притисните ремен на четку. ➤

4 Придржавајући ремен на месту, окрените ручицу 
подизача ремена улево (супротно од смера кретања 
казаљке на сату) док се не поклопе црвене стрелице. 

Кукица подизача ремена захватиће ремен и затегнути га уз 
главу. ➤

Додатни прибор

ПАЖЊА:!
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 Пре укључивања утикача у утичницу и пре УКЉУЧИВАЊА 
прекидачем, уређаj држите за дршку да не бисте изгубили контролу 
над њим када четка додрине под. Искључите серво погон Tech Drive 
при преласку преко осетљивих керамичких плочица или непокривених 
навоштених или нетом излакираних подова, како бисте избегли њихово 
оштећивање или остављање трагова на њима. 

ПАЖЊА:!

ПРИПРЕМА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ 
ПОДА (наставак)

5 Закачите куке смештене на задњој страни главе за 
прикључну шипку ㉔ и гурните главу према Sentria™ 
систему за одржавање домаћинства.

Окрените лептир-матицу ㉒ удесно (у смеру кретања казаљке 
на сату) како бисте забравили главу у радном положаjу. ➤

6 Да бисте укључили погонски ремен и четку за полирање, 
употребите ручицу подизача ремена и окрените је сасвим 
удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се не 

поклопе зелене стрелице. Спустите расветну капу ㉑. ➤

7 НЕ КОРИСТИТЕ серво погон Tech Drive са уређајем за 
полирање пода.

Пребаците серво погон Tech Drive у неутрални положај 
притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице � означен 
словом сиве боје „N“ (неутрални положај). ➤

УПОТРЕБА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ 
ПОДА

8 Кад четка додирне под, уређаj се покрене према напред, 
па стога увек проверите да ли jе глава уређаjа подешена 
на наjвиши положаj. Притисните доњу папучицу 

регулатора Toe-Touch Control � до краjа да би се глава направе 
за полирање сасвим подигла.

Држећи ручицу, УКЉУЧИТЕ Sentria систем за одржавање 
домаћинства. ➤

Додатни прибор
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УПОТРЕБА ЧЕШЉАЧА ТЕПИХА

Направа за полирање подова Kirby® може се користити и 
за чешљање да би се обновила чупавост и мекоћа угажених 
тепиха.

1 Пре чешљања тепиха, притиском на доњу папучицу 
регулатора Toe-Touch Control � подигните главу у 
наjвиши положаj. 

За чешљање, спустите уређаj на тепих. ➤

2 Ставите утикач у утичницу. Искључите серво погон Tech 
Drive притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице 
� означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај).

Чврсто држећи ручку, укључите уређаj притиском на прекидач 
за укључење. ➤

УПОТРЕБА НАПРАВЕ ЗА ПОЛИРАЊЕ 
ПОДА (наставак)

9 Притискаjте горњу папучицу регулатора Toe-Touch 
Control � ради постепеног спуштања, колико год то 
папучица допушта. 

Са укљученим уређајем за полирање пода, померајте Sentria™ 
систем за одржавање домаћинства лаганим, уједначеним 
покретима, као да усисавате тепих.

НАПОМЕНА: Ремен не сме дуго остати затегнут. Проверите 
да ли се поклапаjу зелене стрелице на глави у положаjу за 
одлагање. ❏

ШТИТНИК ЗА ТВРДЕ ПОДОВЕ

За упутства у погледу постављањa и употребе подлошкe видети 
16. страницу. ❏

Додатни прибор
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Проверите да из површине коjу брусите не вире метални предмети 
као што су ексери, прибадаче и сл. Они могу дa оштетe брусни папир 
и брусилицу и проузрокyjy варничење, коjе може да запали брусну 
прашину. После дужег брушења замените филтерску кесицу, пошто 
ситна прашина може да зачепи поре на кесици. 

ПАЖЊА:!

УПОТРЕБА ЧЕШЉАЧА ТЕПИХА 
(наставак)

3 Спустите главу степен по степен притиском на горњу 
папучицу регулатора Toe-Touch Control �. Чим четка 
додирне тепих, престаните са спуштањем. ➤

4 Затим 2укључите серво погон Tech Drive притиском 
стопала на крај Tech Drive N/D папучице означен словом 
црвене боје „D“. Сада сте спремни за чешљање тепиха 

помицањем преко тепиха ка себи и од себе. 

НАПОМЕНА: 

• Ако спустите четку прениско на ткане тепихе, могло би 
доћи до чупања нити. Немojте чешљати осетљиве тепихе. 

• Ремен не сме дуго остати затегнут. Проверите да ли су 
зелене стрелице поравнате у положаjу за одлагање. ❏

ПРИПРЕMА ТУРБО АЛАТА

Систем турбо алата може се користити за широк диjапазон 
радова у кући — за брушење, полирање, стругање, па чак и за 
масажу.

ТУРБО БРУШЕЊЕ 

1 За употребу система турбо алата за брушење, ослободите 
покривач за заштиту од прашине на задњоj страни и 
скините га. ➤

2 Окрените бочне полугице на алату у горњи положаj да би 
се отвориле штипаљке. ➤

Додатни прибор



43

Увек носите заштитне наочари приликом брушења.

ПРИПРЕMА ТУРБО АЛАТА (наставак)

3 Одаберите брусни папир коjи одговара жељеноj намени, 
нпр., грубљим папиром равнаjте неравне површине 
или скидаjте боjу, а фини папир користите за завршно 

брушење. 

Увуците jедан краj брусног папира у штипаљку на предњоj 
страни алата и стегните га бочном полугицом.

НАПОМЕНА: Три врсте брусног папира добиjате са 
брусилицом. Сваки од њих jе у стандардноj величини 1/3. ➤

4 Чврстo затегните брусни папир преко дна алата и 
преостали слободни краj папира увуците у задњу 
штипаљку и стегните бочном полугицом. ➤

5 Поставите алат на равну површину, наместите покривач 
за заштиту од прашине тако да отвор буде позади, и онда 
га притисните да се затвори. ➤

6 На отвор алата прикључите усисно црево. 

Ухватите брусилицу за предњи и задњи крај и 
УКЉУЧИТЕ Ваш Sentria™ систем за одржавање 

домаћинства. Потом притисните дугме за укључивање на 
горњоj страни брусилице. 

Уз лаки притисак полако помераjте брусилицу по површини 
коjу брусите. Нека брусилица сама ради. Не примењуjте силу 
и не ослањаjте се тежином на њу. Брусилица наjбоље ради при 
наjвећоj брзини. ❏

Додатни прибор

ПАЖЊА:!
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ПОЛИРАЊЕ

Уложак од вештачког крзна поставите као и брусни папир 
(видети 42. страницу). Употребите га за полирање тврдих 
навоштених површина попут плоча столова, ламперије и 
великих равних површина. Може се користити и за полирање 
аутомобила. 

При полирању се не сме употребљавати покривач за заштиту од 
прашине. ❏

СТРУГАЊЕ

Уложак од наjлонске мреже поставите као брусни папир 
(видети 42. страницу). Ваш турбо алат тиме постаjе прикладан 
за стругање тврдих површина попут керамичких плочица итд. 
(Не употребљаваjте оваj додатак на лакираним површинама.)

При стругању немоjте користити покривач за заштиту од 
прашине. ❏

Додатни прибор
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Док употребљавате Zippbrush четку, не гураjте прсте у обртни део четке 
и не притискаjте дугме за ослобађање прстена док се четка окреће. 
Четку држите равно положену уз површину коjу чистите, jер честице 
са површине могу дa бyдy одбаченe у страну. Четку немоjте користи на 
осетљивиjим тканинама.

УПОТРЕБА ZIPPBRUSH ЧЕТКЕ

Zippbrush четка, прикључена на усисно црево, може да се 
користи за разне површине, укључујући и пресвлаке, као и 
тапацирана степеништа. Можете је користити и за чишћење 
унутрашњости аутомобила.

За постизање најбољих резултата, Zippbrush четку немојте 
снажно пртискати. Пустите је да се окреће највећом брзином, 
благо је померајући са једне на другу страну површине коју 
чистите.

ЧИШЋЕЊЕ ZIPPBRUSH ЧЕТКЕ

1 За чишћење четке притисните дугме на њеноj предњоj 
страни да бисте ослободили спољни прстен. 

Док притискате дугме за ослобађање, немоjте притискати 
на спољну прстенасту четку. ➤

2 Средишњу турбину извадите из прикључка и уклоните 
честице прашине и уваљану прљавштину са четке, из 
турбине и из шупљине прикључка. ➤

3 Вратите турбину на место и окрећите jе све док избочине 
не упадну у зарезе. Уметните језичак на задњој страни 
прстена четке у мали отвор на наставку и притисните да 

легне на своје место. ❏

Додатни прибор

ПАЖЊА:!
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Савети за употребу и одржавање
ПЕТИ ДЕО

Ваш Kirby® Sentria™ систем је високо софистициран систем 
за одржавање домаћинства. Као и већини савремених урећаjа, 
потребно му jе скромно редовно одржавање да би ефикасно 
радио. У овом одељку приручника за употребу можете наћи 
савете за коришћење и одржавање Вашег Sentria система за 
одржавање домаћинства. У овом одељку размотритићемо: 

Замена ремена на усисноj глави

Намештање обртне четке ради 
наjбољег учинка

Савети за одржавање

Питања и одговори/Угвpђивaњe 
кварова
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Савети за употребу и одржавање

ЗАМЕНА РЕМЕНА НА УСИСНОЈ ГЛАВИ

Након дужег коришћења ремен на усисној глави вашег 
Sentria™ система за одржавање домаћинства може се 
истегнути и похабати, што може довести до проклизавања. (В. 
стр. 11 - Индикаторско светло рада обртне четке.) Тада стари 
ремен треба заменити новим. 

1 НАПОМЕНА: Користите само оригиналне Kirby® 
ремене. 

Да бисте заменили ремен, скините усисну главу са Sentria 
система за одржавање домаћинства.Потом отпустите ремен 
окретањем ручке подизача ремена у облику латиничног � до 
краjа удесно (у смеру кретања казаљке на сату) док се зелене 
стрелице не поклопе. ➤

2 Подножну плочу ㉖ подигните након што ослободите два 
држача сa задње стране главе. ➤

3 Подножну плочу повуците за задњи краj да биcтe jе 
скинули са главе. 

Обратите пажњу на подешавање висине чекиње обртне 
четке (1, 2, или 3 зареза).

Извадите ремен и ваљак четке. ➤

4 Скините стари ремен и замените га новим. ➤
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ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ ОБРТНЕ ЧЕТКЕ

Чекиње обртне четке троше се услед дуготрајне употребе. Тиме 
се смањује ефикасност чишћења.

Међутим, крајеви четке могу да се подесе тако да чекиње 
можете да продужите и четка ће опет радити као нова. ➤

Савети за употребу и одржавање

ЗАМЕНА РЕМЕНА НА УСИСНОЈ ГЛАВИ 
(наставак)

5 Пазите да при поновном склапању оба краја четке буду у 
истом положају (1, 2 или 3) као што су били и приликом 
расклапања. За упутства у погледу намештања четке, 

погледајте ниже (1, 2 или 3). Четку с-ременом вратите на њено 
место. Један краj обртне четке jе већи од другог, тако да четка 
належе у усисну главу само у jедном смеру. 

Потом ремен наместите тачно на средину четке. ➤

6 Замените подножну плочу тако што ћете jе прво ставити 
на предњи део одбоjника, а потом jе превући преко 
одбоjника на задњем делу усисне главе ㉕. Учврстите 

подножну плочу помоћу дваjy држача коjи jе држе на месту. ➤

7 Помоћу ручице подизача ремена у облику латиничног 
� окрените подизач улево (у смеру супротном кретању 
казаљке на сату) док се не поклопе црвене стрелице. Тако 

се ремен истеже како би усисна глава могла да буде враћена на 
тело Sentria™ система за одржавање домаћинства.

Сада можете поново дa прикључитe усисну главу на тело 
уређаjа и укључити ремен. ❏
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Савети за употребу и одржавање

ПОДЕШАВАЊЕ ВИСИНЕ ОБРТНЕ ЧЕТКЕ 
(наставак)

1 Уклоните усисну главу ㉕ са Sentria система за 
одржавање домаћинства. ➤

2 Смањите напетост ремена коришћењем ручице подизача 
ремена � и окрените је сасвим удесно (у смеру кретања 
казаљке на сату) док се не поклопе зелене стрелице.

Да бисте уклонили подножну плочу ㉖, ослободите два држача 
на задњем делу усисне главе. 

Тада подигните четку из главе. ➤

3 Окрените пластичне крајеве обртне четке у положај 
једног, два или три зареза по жељи. Што је већи број 
зареза, чекиње су дуже.

Гледајући одозго, окрените пластичне крајеве обртне четке до 
стране са одговарајућим бројем видљивих зареза. Проверите да 
ли су оба пластична краја обртне четке подешена на исти број 
зареза ➤

4 Вратите четку натраг у усисну главу тако да су оба 
пластична краја обртне четке постављена у исти број 
усека (1,2 или 3).

Замените подложну плочу постављајући је прво на предњи део 
одбојника а затим повлачењем преко одбојника на задњем делу 
усисне главе ㉕. Причврстите подложну плочу користећи два 
држача који је држе на месту.

Помоћу ручице закачите ремен на подизач ремена � и 
окрените ручицу подизача улево (у смеру супротном од смера 
кретања казаљке на сату) све док се црвене стрелице не 
поравнају. Тако се ремен истеже како би усисна глава могла 
да буде враћена на тело Sentria™ система за одржавање 
домаћинства. ❏
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ТРОШЕЊЕ И ЗАМЕНА ТОЧКОВА

Точкови на уређаjу Kirby® Sentria™ направљени су од 
савитљивог материjала и конструисани тако да спрече хабање 
тепиха и оштећења на подовима коjи нису покривени теписима. 
Након дужег коришћења, точкови ће се истрошити, те ће бити 
неопходна замена. 

Повремено провераваjте точкове да бисте видели да ли jе 
потребна замена. Пресвлака точка је светлије боје од самог 
пластичног точка. Ако се било који од тамнијих пластичних 
точкова провиди кроз пресвлаку, треба заменити точкове. 
Точкове не могу заменити сами корисници. Ступите у вези 
са наjближим овлашћеним Kirby сервисним центром, где ће 
точкови бити замењени брзо и уз учтиву услугу. ❏ 

ЗАМЕНА ЕЛЕКТРИЧНОГ КАБЛА

Уколико се електрични кабл којим се Sentria™ систем за 
одржавање домаћинства прикључује у утичницу пресече или 
истроши од употребе, НЕМОЈТЕ КОРИСТИТИ УРЕЂАЈ. 
Одмах се братите свом овлашћеном Kirby сервисном центру 
ради замене.

Избегните оштећивање Вашег кабла тако што ћете обратити 
пажњу да преко њега не прелазите Вашим Sentria системом за 
одржавање домаћинства. Такође, када искључуjете уређаj из 
мреже, ухватите утикач на краjу кабла, а немоjте вући сам кабл. 

ЗАМЕНА РАСВЕТНЕ КАПЕ

Уколико једна или више од три ЛЕД сијалице у склопу 
расветне капе прегори, обратите се Вашем овлашћеном Kirby® 
дистрибутеру ради замене. ❏

САВЕТ ЗА ОДРЖАВАЊЕ:

На обртној четки и ремену не треба да буде паперја, конаца, 
длака и других влакана како би обртна четка могла у 
потпуности да се искористи. Тако ће обртна четка имати 
најбоље дејство.

На обртној четки и ремену не треба да буде паперја, конаца, 
длака и других влакана. ❏

Савети за употребу и одржавање
Замена разних делова
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Савети за употребу и одржавање

П ШТА ЈЕ ДВОСТРУКО ИЗОЛОВАНИ УРЕЂАЈ? (Сервисирање двоструко изолованих 
уређаjа)

O Двоструко изоловани (DOUBLE INSULATED) уређаjи уместо уземљења имаjу два система 
изолациjе. Двоструко изолованом уређаjу ниjе потребно уземљење, те му га не треба ни 
додавати. Двоструко изоловани уређаj означен jе натписом „DOUBLE INSULATED“ (у САД и 
Канади), а може имати и знак квадратића у квадратићу       . 

Сервисирање двоструко изолованих уређаjа захтева велику пажљивост и познавање система, те га 
треба поверити искључиво квалификованим сервисерима.

Резервни делови за овај двоструко изолован Sentria™ модел морају да буду оригинални Kirby® 
делови, ради одржавања безбедности рада уређаја и очувања гаранције.

П ШТА ЧИНИТИ АКО ЈЕ Sentria СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА УКЉУЧЕН, 
А МОТОР НЕ РАДИ?

O Многи позиви упућени сервисеру су непотребни. Неколико једноставних провера може 
уштедети трошак, време и труд. Кад год Ваш Sentria систем не ради како треба, пре него што 
позовете сервис проверите следеће.

АКО СЕ МОТОР НЕ ПОКРЕНЕ КАДА СЕ УРЕЂАЈ УКЉУЧИ ПРЕКИДАЧЕМ:

1. Проверите да ли jе утикач укључен у утичницу, те има ли у утичници струjе. (Проверите 
осигураче, сигурносне прекидаче и да ниjе реч о нестанку струjе у jавном систему преноса.)

2. Проверите да је кабл правилно прикључен на уређај.

3. Проверите да изолациjа кабла негде ниjе оштећена. Ако jе кабл оштећен, набавите нов. 
НЕМОЈТЕ ПОКУШАВАТИ ДА ГА ПОПРАВИТЕ. Користите искључиво оригинални Kirby 
прикључни кабл. Немоjте употребљавати стандардне продужне каблове. 

4. Проверите да ли су прикључци правилно постављени с предње стране погонског агрегата. 
Уређај неће радити ако усисна глава ㉕, црево, штитник усисне турбине или глава са четком 
нису постављени на место.

5. Уређај неће радити ако склоп филтер-кесе / колектор Min Em-Tor �, усисно црево или 
резервоар за чишћење тепиха пеном нису правилно прикључени на издувни отвор �.

6. Склоп филтер-кесе / колектор Mini Em-Tor, усисно црево или резервоар за чишћење тепиха 
пеном морају чврсто „лећи“ на своје место да би уређај могао да ради. Ако превише тесно 
належу и имате потешкоћa код њихове инсталациjе, ставите кап воде на затвapaч, како би се 
смањило трење и олакшала инсталациjа. 

П ШТА ЧИНИТИ АКО Sentria СИСТЕМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА НЕ КУПИ 
ВЛАКНА ИЛИ НЕЧИСТОЋУ СА ТЕПИХА?

O l. Проверите да ли се обртна четка окреће док Sentria систем за одржавање домаћинства ради.

2.  Ако се обртна четка не окреће слободно, ремен проклизава, прекинут је или је спао са 
погонске осовине мотора ㉓. 

3. Ако се ремен не налази на погонској осовини мотора ㉓, скините усисну главу и следите 
упутства на страници 11. За упутства о продужавању чекиња четке погледајте страницу 48.

4. Ако jе ремен у добром стању и четка се окреће, проверите истрошеност чекиња и замените 
обртну четку ако jе потребно. 

 Дa бисте проверили истрошеност чекиња, преврните усисну главу ㉕ и ставите лењир уз 
металну подножну плочу. Ако су чекиње испод лењира или га jедва додируjу, обртну четку 
треба наместити. За детаље о овоме, видети 48. страницу. 

5. Проверите да ли jе правилно намештена висина усисне главе тако да четка додируjе тепих. 

 Да бисте подесили одговараjућу висину, користите папучицу за подешавање висине. Видети 8. 
страницу. 

6. Проверите да кеса за прашину ниjе пуна. 

7. Проверите да се ниjе запушила доводнa цев.

Питања и одговори/Диjагноза кварова
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ВАЖНО: Увек будите опрезни кад чистите степенице.

Савети за употребу и одржавање
Питања и одговори/Диjагноза кварова

П ШТА ЧИНИТИ АКО СЕ ОСЕТИ МИРИС НАГОРЕЛЕ ГУМЕ ПРИ УПОТРЕБИ Sentria™ 
СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДОМАЋИНСТВА?

O 1. Проверите да ли се обртна четка окреће док Sentria систем за одржавање домаћинства ради. 
Ако не, тада jе ваљак можда заглављен због обмотавања нити око његових краjева. Скините 
обртну четку и проверите да ли се оба краjа слободно окрећу. Видети 46. страницу. 

2.   Ремен можда ниjе потпуно укључен (или искључен). Проверите да ли се зелене или црвене 
стрелице на подизачу ремена � потпуно поклапаjу. 

3. Ако jе ремен коjи jе исклизнуо оставио црну наслагу на осовини мотора ㉓, пажљиво jе 
уклоните користећи челичну вуну или брусни папир, па онда поново ставите ремен.

П КАКО ОЧИСТИТИ МАДРАЦ?

O l. Претворите Ваш усправни Sentria систем за одржавање домаћинства у преносиви усисивач. 
Видети „Чишћење преносивим усисивачем“ на страници 16. 

2. Искључите серво погон Tech Drive притиском стопала на крај Tech Drive N/D папучице � 
означен словом сиве боје „N“ (неутрални положај).

3. Искључите обртну четку. 

4. Ставите утикач у утичницу и УКЉУЧИТЕ Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства.

5. Спустите усисну главу притиском на горњу папучицу регулатора Toe-Touch Control �  
све до краја.

6. Почните са усисавањем. 

П КАКО ЧИСТИТИ СТЕПЕНИЦЕ ПРЕКРИВЕНЕ ИТИСОНОМ?

O Постоjи неколико начина. Можете употребити:

 • преносиви усисивач (видети стр. 16)

 • Zippbrush четку (видети стр. 45)

 • или усисник за пресвлаке (видети стр. 21)

П КАКО ЧИСТИТИ ИСПОД КРЕВЕТА?

O Ваш Sentria систем за одржавање домаћинства можете користити као цевни усисивач (видети 
стр. 19), са усисником за пресвлаке за усисавање испод кревета и ниског намештаја.
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П КАКО ЧИСТИТИ ПРЕСВУЧЕНИ НАМЕШТАЈ?

O 1.Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. (Немоjте употребљавати усисну 
главу ㉕ на намештаjу.)

2. Користите усисно црево са следећим прикључцима или без њих:

 • усисник за пресвлаке

 •уски усисник без четке (користите га између jастука и у уским местима)

 • додатна Zippbrush четка

Zippbrush четка користи обртне четке да покрене влакна и уклони усађену нечистоћу и длаке 
кућних љубимаца из тканине. Када користите Zippbrush четку, благо jе помичите с jедне на другу 
страну по површини коjу чистите. Немоjте jако притискати, jер ће то успорити деловање четке. 
(Ако се четка заглави и престане да се окреће, jедноставнo окрените унутрашњу обртну четку у 
смеру кретања казаљке на сату да бисте jе ослободили и пустите jе. Она ће опет почети да се 
окреће.)

За чишћење тапациране дугмади до коjе jе тешко доћи, искористите уски врх Zippbrush четке коjи 
се налази насупрот црева да бисте ослободили прљавштину. (За додатна упутства о употреби и 
одржавању Zippbrush четке, видети 45. страницу.)

П КАКО ЧИСТИТИ ЗИДОВЕ И ТАВАНИЦЕ?

O 1. Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2.  Причврстите jедну или две продужне цеви на усисно црево, тако што ћете гурнути цев у отвор 
продужне цеви и окренути га да се чврсто затвори. 

3. Причврстите зглобну дршку на краj продужне цеви. 

4.  Причврстите усисну четку за зидове и таванице на краj зглобне дршке. Зглобна дршка не само 
да дозвољава да регулишете снагу усисавања него омогућава да наместите четку за зидове и 
таванице на потребан угао за усисавање полица изнад камина, прозорских избочина, зидова и 
таваница.

П КАКО ЧИСТИТИ АУТОМОБИЛ?

O Ваш Sentria™ систем за одржавање домаћинства опремљен је низом наставака за чишћење 
аутомобила. Поред тога, можете користити и Zippbrush четку за усисавање аутомобилског 
тапeцирунга на вратима и подовима, подних простирки и пртљажника. (Видети одељак о 
Zippbrush четки на 45. страници ради додатних упутстава за употребу и одржавање.)

1. Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2 .Можете користити краj усисног црева за усправно усисавање или причврстити jедну од 
многоброjних алатки. 

3. Предлажемо да користите усисник за пресвлaке (или Zippbrush четку) за чишћење седишта, 
површина испод седишта и пртљажника. 

4. Користите уски усисник (са или без мале четке на краjу усисника) да бисте допрли до малих, 
тешко дохватљивих места, као што jе, на пример, подручjе између ветробранског стакла и 
инструмент табле и подручjе између седишта. 

5. Користите усисну четку за прашину за чишћење инструмент табле. 

6. Користите додатни прикључак за уклањање шљунка и тежих честица с подних прекривки и 
тепиха.

Питања и одговори/Диjагноза кварова
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П КАКО ЧИСТИТИ ДРУГИ НАМЕШТАЈ?

O Књиге и полице за књиге:

1.  Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2.  Причврстите усисну четку за прашину на краj усисног црева и очистите прашину са књига и 
полица за књиге. 

3.  У остале могућности спадаjу и коришћење продужне цеви са усисном четком за прашину или 
четком за зидове и таванице за чишћење прашине на врху полица за књиге. 

Абажури и слике:

1. Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2.  Причврстите усисну четку за прашину на зглобну дршку за регулисање усисне снаге. Потом 
споjите ручку на усисно црево. Пре него што чистите прашину са абажура, стаклом 
покривених уметничких дела и оквира слика, проверите проток ваздуха подешавањем 
регулатора на зглобноj дршци за мењање усисне снаге. 

Мали отвори:

1. Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2.  Причврстите усисну четку за прашину на зглобну дршку за регулисање усисне снаге. Потом 
споjите ручку на усисно црево. Пре него што чистите прашину са кућних електронских 
уређаjа, проверите проток ваздуха подешавањем регулатора на зглобноj дршци за мењање 
усисне снаге. 

3.  Прикључите наставак за надувавање/издувавање на краj усисног црева да бисте усисали 
прашину са других теже доступних места. 

Плетени намештаj и кошаре:

1. Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2.  Причврстите усисну четку за прашину на краj усисног црева. Четка добро ради између 
пукотина и процепа у плетеном намештаjу и на другим неправилним површинама. 

Завесе и ролетне:

1.  Претворите уређаj у цевни усисивач. Видети 19. страницу. 

2.  За завесе, причврстите jедну или више продужних цеви на усисно црево. Споjите зглобну 
дршку за мењање усисне снаге на продужну цев и потом прикључите усисник за пресвлаке (са 
причвршћеном плочом). Пре чишћења прашине са завеса и ролетни, проверите проток ваздуха 
подешавањем регулатора на зглобноj дршци за мењање усисне снаге.

Регулатор на зглобноj дршци за мењање усисне снаге регулише проток ваздуха и спречава да се 
завесе извуку са гарнишне. 

За ролетне користите сличан поступак, али уместо усисника за пресвлаке користите усисну четку 
за прашину. Ако употребљавате зглобну дршку за мењање усисне снаге, проверите да ли jе 
регулатор потпуно затворен, да би се омогућио максимални проток ваздуха. 

П ШТА ЧИНИТИ У ВЕЗИ НЕПРИЈАТНОГ МИРИСА ФИЛТЕР-КЕСЕ?

O Промените је. Када нечистоћа достигне линију попуњености, замените кесу. Немојте 
препунити кесу. 

1. Можете купити и Odorific II дезодоранс коjи оставља чист и свеж мирис у соби. Ставите 
неколико капи на лоптицу вате и спуcтите jе у спољну платнену кесу. За списак других 
квалитетних Kirby® производа, видети 56. и 57. страницy. 

Савети за употребу и одржавање
Питања и одговори/Диjагноза кварова
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Ваш локални овлашћени дистрибутер Вам стоји на располагању за 
пружање одговора на сва питања у вези Ваше куповине или рада са 
Вашим Sentria™ системом за одржавање домаћинства.

Компанија Kirby такође има стручњаке за односе са потрошачима који 
Вам стоје на располагању за пружање одговора на сва могућа питања о 
Sentria систему за одржавање домаћинства или да Вам дају име Вашег 
најближег Kirby дистрибутера.

Можете се обратити служби за односе са потрошачима у САД:

 e-mail consumer@kirbywhq.com

 телефон 00 800 547 292 72

 факс 001-216-529-6146

 адреса  Consumer Relations 
1920 West 114th Street 
Cleveland, Ohio 44102

Наше радно време је од 8 h до 17 h GMT-5, САД Од понедељка до петка.

ОДНОСИ СА ПОТРОШАЧИМА
ИМАТЕ ПИТАЊЕ? ПОТРЕБНА ВАМ ЈЕ ПОМОЋ?
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Kirby® средства за чишћење
Од Ваших дистрибутера и сервисних центара  
овлашћених од произвођача

ПРОИЗВОДИ КОЈИ КОНТРОЛИШУ АЛЕРГЕНЕ
Филтер-вреће за микро алергене
Смањује кућну прашину, полен, гриње и друге алергене. 

Шампон који контролише алергене
Неутрализује гриње. Смањује алергене које изазива полен. Чисти и освежава тепихе.

Микрофибер тканина
Користите је при брисању прашине. 30 пута финија од памука. Апсорбује количину течности и 
прљавштине у износу 4 своје тежине. Може да се пере.

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА ШАМПОНИРАЊЕ ТЕПИХА
Шампон за тепихе
Изразито ефикасан шампон за чишћење тепиха и простирки. Безбедан је за тепихе и није 
токсичан. 

Вишенаменско средство за уклањање мрља
Средство спремно за употребу за уклањање свакодневних мрља. Само посипати и упијати мрљу 
чистом, белом крпом. Веома добро за употребу пре шампонирања.

Средство за припремни поступак за површине са великим прометом
Веома ефикасна формула пружа Вам гударни старт“ код шампонирања. Само посипати на јако 
запрљаним стазама, прилазима и обележеним површинама за кретање људи, неколико минута пре 
шампонирања. 

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ МРЉА
Kirby пена
Ефикасно средство за чишћење степеница прекривеним јако запрљаним тепихом и других тешко 
доступних површина. Само напрскајте и пустите да се осуши. Одлична за подне простирке у 
аутомобилу и дому! 

Средство за уклањање мрља и непријатних мириса са тепиха од кућних љубимаца 
Разара погане мрље и непријатне мирисе од кућих љубимаца са природним ензимима. Активни 
састојци продиру директно у језгро влакана тепиха, обезбеђујући тиме уклањање постојаних 
непријатних мириса и да се кућни љубимци не враћају на исто место. Боца са спрејом од 649 мл.

Средство за уклањање мрља са тепиха од масти и уља
Продире и уклања старе мрље. мазива за аутомобиле, моторно и јестиво уље, и многа друга уља. 
Само посипати и упијати.

Средство за уклањање мрља са тепиха од хране
Средство за чишћење са специјалном формулом са природним ензимима који делују тако да 
разарају хемијско везивање упорних мрља од хране, сока од грожђа, црног вина, чоколаде, кечапа 
и још многих других мрља.
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Kirby® средства за чишћење
Од Ваших дистрибутера и сервисних центара  
овлашћених од произвођача

Обратите се Вашем локалном овлашћеном дистрибутеру за ове и остале  
Kirby производе за одржавање домаћинстава.

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ТВРДИХ ПОДОВА
Средство Scuttle™ за чишћење стакла и других тврдих површина
Традиционално омиљено Kirby средство за чишћење; одлично за тврде површине попут радних 
површина, прозора, огледала и многих других површина. Суши се до постизања сјаја без стварања 
пруга. 

Citrus Scuttle
Јако средство за чишћење свих врста унутрашњих и спољашњих површина. Одлично за рерне, 
роштиље и остало. Изврсно чисти машине које раде на отвореном.

Lickity Split
Универзални растварач који чисти боље од било којег сличног на тржишту. Користи се за 
уклањање лепљиве траке, лепка, жвакаће гуме, налепница, асфалта, кармина, крејона, уља, 
катрана, лепила, трајног маркера и свега осталог. 

АСОРТИМАН СРЕДСТАВА ЗА ОСВЕЖАВАЊЕ  
УГОДНИМ МИРИСОМ
HomeFresh средство за освежавање просторија и тепиха
Омогућава да теписи и просторије миришу пријатно и свеже уклањајући при томе непријатне 
мирисе. Само попрскати тепихе и очистити усисивачем после неколико минута.  
Могу се добити 5 ароматичних мириса.

Дезодоранс Odorific II
Универзални течни дезодоранс. Веома добар за просторе са непријатним мирисима који 
заударају, као што су бачене конзерве и влажни углови. Неколико капи је све што Вам је 
потребно. Такође, неколико капи је довољно да намирише спољну кесу Вашег усисивача.  
Свеж мирис траје сатима.

ОСТАЛИ КВАЛИТЕТНИ KIRBY ПРОИЗВОДИ
Продужни наставак за чишћење пукотина
Чисти испод фрижидера, ниског намештаја и између ребара радијатора. Комплет од 5 наставака 
омогућава Вам да их додајете један на други док не постигнете жељену дужину. 

Мини прикључци
Овај комплет обухвата мини усисно црево и 5 мини прикључака који су идеални за чишћење 
детаља. Очистите удубине и пукотине на компјутерској тастатури, фигурицама, командним 
таблама у аутомобилу и клавирима.

Аутомобилски усисивач Split Second 2
Дванаестoволтна аутомобилска верзиjа популарног преносивог усисивача Split Second, са 
прикључком за стандардни електрични упаљач за цигарете. Прикладан за аутомобиле, чамце, 
камп-приколице и возила за рекреациjу.
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ CE
Ми, Kirby, под пуном властитом одговорношћу изјављујемо да је,  
тамо где може да се користи, Kirby Model G10E усисивач усклађен  

са следећим стандардима или стандардизованим документима. 
IEC 60335-1 (EN 60335-1), IEC 60335-2-2 (EN 60335-2-2) EN 55014-1,  

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 62233 у складу  
са прописима укључујући и Директиву о ниском напону 2006/95/EC 

и EMC директиву 2004/108/EC.
CE 95

KIRBY
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

U.S.A.

Произведен према jедном или више од доленаведених патената и регистрованих 
нацрта; регистрациjа других патената и нацрта jе у току.

United States 
4947512 
5007133 
5086536 
5115537 
5308288 
5573369 
5713810 
7794516 
D392779 
D396902 
D600868

Australia 
322271 
334155 
334156 
661597 
692116 
2008207570

Austria 
ATE142865 
ATE18955T1

Belgium 
0584961 

Benelux 
38610-00

Canada 
127585 
2101455 
2229513 
137881 
2638641

China 
ZL200830142963 
ZL200930237374.5 
ZL201130007059

Denmark 
0584961

Finland 
13965

France 
902235 
0584961 
20106183

Germany 
69304847 
402010006532.8 
69606774

Hong Kong 
KH1010126 

Italy 
0584961 
0859567

Japan 
2011083

Luxembourg 
0859567

Mexico 
175879

Netherlands 
0584961 
0859567

New Zealand 
411288 
570620

Norway 
70226 
319902

Portugal 
0584961

Russia 
73673 
2378973

Singapore 
69097

South Africa 
A2008/01498 
Spain 
2092232

Sweden 
49181 
0584961

Switzerland 
0584961 
0859567

United Kingdom 
0433439 
0584961 
0859567 
1090578 
2006173

Patent List 01/23/2012
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Sentria™
Бр. Део
1 Спољна трајна кеса

2 Језичак за затварање кесе

3 Заменљива филтер-кеса

4 Шипка носача кесе

5 Горњи адаптер

6 Mini Em-Tor колектор

7 Светлосни индикатор рада

8 Горња папучица регулатора Toe-Touch Control

9 Доња папучица регулатора Toe-Touch Control

10 Језичак за подешавање ручице

11 Папучица за неутрални положај серво погона Tech Drive

12 Папучица серво погона Tech Drive

13 Прекидач за струју

14 Дугме за скидање ручице

15 Мала ручица

16 Дугме за ослобађање кесе

17 Велика ручица

18 Ручица за ношење

19 Издувни отвор

20 Подизач ремена

21 Расветна капа

22 Лептир-матица

23 Осовина мотора

24 Прикључна шипка

25 Усисна глава

26 Одбојник

Прибор и прикључци
27 Систем за чишћење тепиха пеном Шампонирајте Ваш тепих.
28 Систем за одржавање подова   Направа за полирање дрвених подова 

или подова од керамичких плочица. 
Направа за полирање подова може 
се користити и за чешљање да би се 
обновила чупавост и мекоћа угажених 
тепиха.

29 Штитник за тврде подове   Усисавање голих подова.
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Прибор и прикључци

Бр. Делови уређаја Препоручена употреба
30 Приручна колица Одлагање прибора.

31 Преносива прскалица Поставите прикључак на усисно црево са уређајем 
у режиму рада дувалице и користити само 
водоразредиве незапаљиве течности .

32 Преклопна ручка За претварање усправног усисивача у преносиви 
усисивач скидањем преклопне ручке и 
постављањем мале ручке. Помаже чишћење 
степеница прекривених теписима и мадраца.

33 Затварач уређаја за пену Поставите га на преносиву прскалицу са уређајем у 
режиму рада дувалице и користите Kirby® шампон 
за чишћење мрља на тепиху.

34 Додатни прикључак За масажу корена косе и за чишћење пода у 
аутомобилу.

35 Наставак за надувавање/
издувавање

Са уређајем у режиму рада дувалице употребите 
га за надувавање играчака, ваздушних мадраца 
или било којих других предмета за надувавање 
под ниским притиском до 6,9 kN/m2. Са уређајем 
у режиму рада цевног усисивача употребите за 
издувавање предмета.

36 Четка за прашину Са или без продужних цеви на рељефним или 
неправилним површинама.

37 Усисник за пресвлаке Тапацирани намештај, тапацирана степеништа, 
одећа. Унутрашњост аутомобила.

39 Четка за зидове и таванице Зидови, таванице, завесе и друге површине.

40 Зглобна дршка за 
подешавање усисне снаге

 Употребите када је потребно подесити усисну 
снагу код чишћења завеса и осетљивих абажура. 
Употребите са или без продужних цеви.

41 Пружне цеви Повећава дохват и ефикасност употребе разних 
прикључака.

42 Усисно црево За претварање усправног усисивача у цевни 
усисивач или дувалицу.

43 Резервни ремен Као резерва за случај нужде.

44 Уски усисник са одвојивом 
четкицом

 Без четкице користити за чишћење пукотина, 
процепа, углова, жлебова и узаних отвора. Са 
четкицом употребити за уклањање прљавштине 
из углова, дугмади, између ребара радијатора и 
клизних шина код помичних прозора.

45 Површински зглобни 
усисник

Користити на голим подовима, за површинско 
чишћење тепиха и површина испод ниског 
намештаjа.

46 Штитник усисне турбине Ставите га на предњи део уређаја да бисте га 
претворили у дувалицу.

47 Zippbrush четка Пресвлаке, тапацирана степеништа. Унутрашњост 
аутомобила.

48 Turbo accessory System Брусилица, уређај за полирање, рибање, масажер.

49 Miracle Waxer Уређај за 
полирање подова

За тврде дрвене, винилске, плутене и линолеумске 
подове. Користите са ваљком за воштење.
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ВАЖНО
Следеће информације треба да се примењују само у случају промене утикача на моделима Sentria™ система за 

одржавање домаћинства који се користе у ВБ, Аустралији, Јужној Африци и на Новом Зеланду.
Жице у главном воду су обојене према следећој шеми:

Плава ...............................Неутрална Смеђа ..............................Жива
Пошто боје жица у главном воду овог уређаја можда не одговарају бојама које означавају фазе у Вашем 
прикључку, поступите према следећем упутству:
УПОЗОРЕЊЕ: НЕ повезујте жицу са терминалом означеним словом „Е“ или симболом за уземљење    .  
Са овим терминалом није повезана ниједна жица. Жица обојена у плаво мора бити повезана са терминалом 
означеним словом N или обојеним у црно. Жица обојена у смеђе мора бити повезана са терминалом означеним 
словом L или обојеним у црвено. Уколико сте у Великој Британији: Ако користите 13A (BS 1363) утикач, 
користите осигурач од 5А. Било који други тип прикључка заштитите осигурачем од 5А или сигурносном жицом 
у адаптеру или на разводној табли. Уколико утикач не одговара утичници у кући корисника, треба да га скинете, 
баците и замените одговарајућим утикачем. 
Тhе Sentria™ Model G10E одобрио је Британски одбор за одобравање електронских уређаја (ВЕАВ).

Упозорење: Постоји ризик од струјног удара уколико се утикач који 
је скинут са кабла за напајање уметне у утичницу од 
13А. Сваки замењени осигурач у прикључку мора бити 
ASTA одобрен BS1362 5A осигурач у Великој Британији.

Упозорење:  Уколико се покров осигурача скида, никад не користите 
прикључак са скинутим покровом осигурача.

Уколико је кабл за напајање оштећен и треба да се замени, број дела којим ћете га заменити је:  
890812 - Аустралија/Нови Зеланд; 890912 –Европски континент; 890712 –Јужна Африка; 890612 –Велика 

Британија; 192012 -САД:



For assistance, contact your local Authorized Distributor.
The Kirby Company, a division of The Scott Fetzer Co.,  

1920 West 114th Street, Cleveland, OH 44102, U.S.A.
U.S.A./Canada Parts and Supplies:  1-800-437-7170  imd@kirbywhq.com   
  Consumer Relations:  1-800-494-8586 consumer@kirbywhq.com
Australia   1800 781 556  
Europe   00 800 547 292 72  
Russia   +81080054729272  
South Africa  0800-203-222  
UK   0800-328-1247  

www.kirby.com


