1 - PĀRSKATS PAR TUTTOLUXO 2S (PWC-200) IERĪCI
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Motora iedarbināšanas poga
Nešanas rokturis
Vada ietīšanas poga
Tvertnes vāka pievilcēji
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Tvertnes vāks
Šļūtenes savienojuma ligzda
Poliestera filtrs
Kabeļa tinums
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Ūdens tvertnes vārsti ir atvērti
Ūdens spainis, skats no iekšienes
Putekļu sūkšanas vadība uz roktura
SLALOM SYSTEMTM
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2 - PIEDERUMU UN FILTRU SARAKSTS
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* Pēc izvēles

PIEDERUMI
A. Lielā birste un piederumu turētājs
A1. Piederums parketam
B. Grīdas birste šķidrumam
C. Mazā sprausla
D. Apaļā birste
E. Plakana speciāla birste
F. Birste radiatoru tīrīšanai
G. Mazā birste
H. Nerūsējoša tērauda teleskopiskā caurule

I. Elastīga šļūtene
J. Pagarinājuma caurule *pēc izvēles
K. Turbo birste *pēc izvēles
FILTRI
1 Pludiņa filtrs
2 Gaisa ieplūdes filtrs
3 Poliestera filtrs
4 Motora ieplūdes filtrs
5 HEPA aktīvās ogles filtrs *pēc izvēles

4

5*

CAURUĻU
TURĒTĀJS

CAURUĻU
TURĒTĀJS

FUNKCIJU
POGA

VADA
IETĪŠANAS
POGA

FILTRA ATVERE
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3 - FUNKCIJU SARAKSTS
1.
2.

Mitra un sausa putekļu sūkšana ar ūdens filtru
Gaisa attīrīšana un gaisa aromaterapija

4 - ĪPAŠĪBU SARAKSTS
Vairākas īpašības padara jūsu TUTTOLUXO 2S ierīci par īpašu ieroci cīņā ar
putekļiem un netīrumiem. TUTTOLUXO 2S ierīci var pārvietot ātri, bez pūlēm un
efektīvi, un tai pat laikā tā ir tik droša ekspluatācijā.

4.1 PATENTĒTAS SISTĒMAS:
SPRAY SYSTEMTM, SLALOM SYSTEMTM, SIMPLY SYSTEMTM
TUTTOLUXO 2S ierīce ir aprīkota ar ekskluzīvo SPRAY SYSTEMTM, sarežģītu
sistēmu, kas veic filtrēšanu, izmantojot izsmidzinātu ūdeni ļoti efektīvā miglas
(mākoņa) formā, kas aiztur pašas sīkākās daļiņas, sasaistot tās ar ūdens daļiņām,
kuras pēc tam gravitācijas spēka ietekmē iekrīt tvertnē.

Ekskluzīvajā Spray SystemTM tiek izmantots process, ko sauc par
„smidzināšana” un kas ir četru pakāpju filtrēšanas sistēmas daļa, lai saistītu
pat vismazākās putekļu daļiņas.
➊ Ierīce TUTTOLUXO 2S sūc jebkāda veida putekļus un netīrumus. ➋ Dziļi ierīces
TUTTOLUXO 2S iekšienē ūdens tiek izsmidzināts mikroskopisku pilienu miglas
formā, kura nekavējoties sasaistās ar netīrumu un putekļu daļiņām, radot
unikālo ūdens filtru un attīrot gaisu no šādām daļiņām, un ➌ iesūcot tās ūdens
tvertnē. ➍ - ➎ Četru pakāpju filtrēšanas sistēma aiztur atlikušās vismazākās
daļiņas. ➏ No ierīces izplūstošais gaiss ir tīrs, svaigs un atsvaidzinošs –
pilnībā attīrīts!

Bez tam tā nodrošina viedu un videi draudzīgu 4 pakāpju filtrēšanas sistēmu:
nost ar papīra filtriem, kuri ir jāpērk atsevišķi un pēc tam jāizmet. Līdztekus
ekspluatācijas izmaksu ietaupīšanai ierīce TUTTOLUXO 2S ietaupa arī jūsu laiku,
jo jums vairs nav jāpērk ķīmiskas vielas vai putekļu maisi, turklāt tā rada arī
mazāk atkritumu.
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Pilienu izsmidzināšana

3
Sasaistītās putekļu
daļiņas

5 6
Attīrīts gaiss

SLALOM SYSTEMTM

4.3 TEHNISKIE DATI

Īpašs, patentēts TUTTOLUXO 2S dizains padara ierīci pārsteidzoši viegli
lietojamu. Mazie priekšējie riteņi un šļūtenes savienojums ir vadāmi, ļaujot
maksimālu kustību brīvību, kā arī pasargājot šļūteni no nodiluma. Lai pārvietotu
ierīci uz priekšu (1. att.), nav nepieciešamības to vilkt, kā tas parasti tiek darīts ar
ierastiem putekļusūcējiem.

Datu plāksnītes raksturojums 					
BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka tehniskie dati uz datu plāksnītes atbilst jūsu
elektroapgādes datiem.

Ievietojiet šļūteni ar tās savienojumu SLALOM SYSTEM™ atverē, kas atrodas
korpusa priekšpusē, un ievietojiet kontaktdakšu ligzdā (2. att.).
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SIMPLY SYSTEMTM
Skatīt 9. nodaļu – Apkope

Tehniskie raksturlielumi						
• Spriegums 230 V +/- 6%
• Motora vakuuma jauda: 1000 W augstākā tehnoloģija nodrošina tādu 		
pašu jaudu kā 1600 W motors, taču tas ir klusāks, tas rada mazāk 		
vibrācijas, mazāks enerģijas patēriņš, lielāka uzticamība un lielāks 		
gaisa apjoms.
• Efektīvā gaisa plūsma: 22 l/sek
• Vakuuma spiediens: 2000 mm H2O (1950 kPa)
• Reģenerācijas tvertnes tilpums: 1,6 l
• Elastīgās šļūtenes garums: 2,4 m
• Darba lauks: 8 m
• Elektrokabeļa garums: 5,5 m
• Vada ietīšanas poga
Patentētās sistēmas:
• Spray SystemTM
• Slalom SystemTM
• Simply SystemTM
Produkta kods: PWC-200
• Svars: 7 kg
• Izmēri: 336 x 332 x 479 cm

4.2 DROŠĪBAS ĪPAŠĪBAS
Mehāniski drošības parametri:
• Ieplūdes un izplūdes gaiss vakuuma motoram tiek uzturēts dažādos 		
virzienos, lai saglabātu motoru atdzesētu.
• Drošības pludiņš
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5 - Svarīga drošības norāde
Izmantojot elektrisku ierīci, vienmēr jāievēro pamata piesardzības pasākumi,
tai skaitā sekojošo:
RŪPĪGI IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS PIRMS ŠĪS IERĪCES LIETOŠANAS!
Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem šo svarīgo drošības
norādījumu neievērošanas rezultātā.
BRĪDINĀJUMS! Atcerieties, ka šī ir elektriska ierīce; šo norādījumu
neievērošana var apdraudēt jūs vai citus cilvēkus.
Pirms izmantošanas:
• Pirms ierīces pieslēgšanas strāvai pārliecinieties, ka dati uz datu plāksnītes
atbilst jūsu elektroapgādes datiem. Plāksnīte ar elektriskiem datiem atrodas
ierīces apakšpusē.
• Pēc ierīces izņemšanas no iepakojuma pārliecinieties, vai ierīce ir neskarta,
rūpīgi apskatot putekļusūcēja korpusu un visus piederumus.
• Šaubu gadījumā neizmantojiet ierīci un vērsieties savā Zepter servisa centrā.
• Izmantojiet ierīci tikai tās horizontālā stāvoklī, lai visi četri riteņi balstītos uz
grīdas.
• Ja Jūsu strāvas padeve nav savietojama ar ierīces kontaktdakšu, lai Zepter
kvalificēts personāls nomaina rozeti pret piemērotu. Personālam arī ir
jāpārbauda, lai strāvas rozete būtu piemērota ierīcei nepieciešamajam strāvas
daudzumam.
• Jāizvairās no adapteru, daudzkārtīgu rozešu un/vai pagarinātāju
izmantošanas, tomēr gadījumā, ja nevarat iztikt bez tiem, pārliecinieties, ka
tiek izmantoti tikai tādi standarta vai daudzkārtīgi adapteri un pagarinātāji,
kuri atbilst valstī pastāvošiem drošības noteikumiem.
• Neizmantojiet ierīci, ja uz strāvas vada vai kontaktdakšas ir redzams jebkāds
bojājums. Neatbilstošas darbības gadījumā izslēdziet to un atvienojiet no
elektroapgādes, nemēģinot to saremontēt. Saistībā ar jebkāda veida remontu
ir jāvēršas savā Zepter servisa centrā.
Izmantošanas laikā:
• Šo ierīci var izmantot tikai tām funkcijām, kurām tā ir radīta, t.i., mājas
uzkopšanai un gaisa uzlabošanai. Ražotāju nevar saukt pie atbildības
par jebkādiem bojājumiem, kas izriet no neatbilstošas, nepareizas vai
nepamatotas lietošanas.
• Neizmantojiet ierīci bērnu vai mājdzīvnieku tīrīšanai vai neļaujiet bērniem to
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izmantot kā rotaļlietu.
Vienmēr pilnībā attiniet elektrības vadu, tas palīdzēs izvairīties no pārkaršanas
ierīces iekšpusē.
Ierīcei darbojoties, nekad neatveriet vai nenoņemiet tvertnes vāku.
Nekad neaizsprostojiet gaisa atveri, kas atrodas ierīces aizmugurē. Pirms
izmantošanas pārliecinieties, ka atveri neaizsprosto svešķermeņi.
Nesūciet putekļus bez ūdens filtrēšanai, tas nosprostos filtrus un var bojāt ierīci.
Šis norādījums neattiecas vienīgi uz šķidrumu uzsūkšanu putekļusūcējā!
Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (tai skaitā bērniem) ar
ierobežotām fiziskām, maņu vai psihiskām spējām vai pieredzes vai zināšanu
trūkumu, ja vien viņi netiek uzraudzīti vai instruēti par ierīces izmantošanu
no personas puses, kura ir atbildīga par viņu drošību. Bērnus ir jāuzrauga, lai
nodrošinātu, ka viņi nerotaļātos ar šo ierīci.
Neizmantojiet ierīcei piederumus, kurus nepiegādā ražotājs
Ierīces atvienošanai no strāvas rozetes nekad nevelciet strāvas vadu. Satveriet
kontaktdakšu un izvelciet to no rozetes.
Šī ierīce ir aprīkota ar elektrības vada spoli. Ietinot vadu, jāpatur kontaktdakša.
Neļaujiet kontaktdakšai šaustīties apkārt satīšanas laikā.
Nepakļaujiet ierīci skarbiem laika apstākļiem un neizmantojiet to ārā,
piemēram, lietus, krusa, sniegs, vējš utt.
Nekad nekāda iemesla dēļ ar ierīci nesūciet toksiskas vai ļoti viegli uzliesmojošas
vielas, sprāgstvielas, gailošas ogles vai degošas cigaretes. Neizmantojiet
ierīci skursteņa vai kurtuves tīrīšanai vai eļļainu vielu likvidēšanai (piemēram,
sodrēji).
Nekad ar ierīci neuzsūciet būvgružus vai celtniecības putekļus, jo tas var
sabojāt ierīci.
Nekad neuzsūciet ar ierīci mazgāšanas līdzekļus, putas vai putojošas vielas, jo
tas var sabojāt ierīci.
AVienmēr izslēdziet visas funkcijas pirms kontaktdakšas izvilkšanas no
kontaktligzdas.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektroapgādes, kad tā netiek izmantota.
Neizmantojiet elektrības vadu ierīces pacelšanai vai vilkšanai, kamēr ierīce
darbojas!
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Utilizācija:
Ja nolemjat pārtraukt ierīces izmantošanu, mēs iesakām padarīt to drošu,
pēc atvienošanas no strāvas padeves pārgriežot elektrības vadu! Neutilizējiet
ierīci kā parastus atkritumus, bet nododiet to personālam, kurš ir kvalificēts
savākt šādu materiālu. Šādi to utilizācija būs pienācīga, bet vissvarīgākais,
ka būs iespējams pārstrādāt sastāvdaļas un izmantot tās no jauna citu
priekšmetu izmantošanai, pasargājot mums visiem piederošo vidi!
• Saglabājiet šos norādījumus turpmākai izmantošanai!

Tehniskā apkope:

•
•

•

Vienmēr sekojiet norādījumiem un uzturiet ierīci labā darba stāvoklī.
Remontu drīkst veikt tikai Zepter servisa centrs saskaņā ar valsts un
iekšzemes drošības noteikumiem. Nesankcionēts remonts varētu izraisīt
ievainojumus vai mehāniskus bojājumus. Ražotājs nav saucams pie
atbildības par nesankcionēti veiktiem darbiem.

6 - UZSĀKŠANA
Vispirms noņemiet augšējo aizsargu un izpakojiet ierīci.
BRĪDINĀJUMS! Noņemiet un utilizējiet plastmasas maisus un/vai uzglabājiet
tos bērniem neaizsniedzamā vietā.

(3. att.) un piepildiet to ar 0,7 litriem auksta ūdens (4.att.), pievēršot uzmanību
tam, lai līmenis atbilstu uz separatora uzdrukātajai atzīmei "livello H2O" (5.att.).
Nepieciešamības gadījumā uzpildīšanas nolūkā tvertni var noņemt (5.att.).
Aizveriet tvertnes vāku un piestipriniet to no jauna. Tagad ierīci var pieslēgt
elektroapgādei.

BRĪDINĀJUMS!
Pirms jebkuras darbības sākšanas pārliecinieties, ka nav iesprausts
elektrības vads.
Nolieciet ierīci uz grīdas un atveriet tvertnes vāku, kā parādīts 1. un 2. attēlā.
BRĪDINĀJUMS!
Drošības apsvērumu dēļ nekādā gadījumā nekad nesūciet putekļusūcējā
indīgas, viegli uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas, gailošas ogles vai iedegtas
cigaretes, jebkāda veida mazgāšanas līdzekļus vai putas. Neizmantojiet ierīci
skursteņa un kurtuves tīrīšanai vai eļļainu vielu noņemšanai. Tas var izraisīt
nopietnu apdraudējumu un iespējamu ierīces salūšanu!
UZMANĪBU!
Pirms ierīces ieslēgšanas. Lai uzsūktu cietas vielas, noņemiet spaiņa augšdaļu
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6.1 ŠĻŪTENES UN PIEDERUMU PIESTIPRINĀŠANA
Ievietojiet šļūteni ar tās savienojumu SLALOM SYSTEMTM atverē ierīces priekšpusē
(Skatīt 4.1. nodaļu: patentētas sistēmas, Slalom SystemTM).
Lai notīrītu grīdas, nepieciešams ievietot atbilstošus piederumus īpašā
pagarinājuma caurulē (1.att.), izmantojot atbilstošu piestiprināšanas/atlaišanas
pogu (2.att.) un pēc tam, vienkārši spiežot, pievienojiet satvēriena rokturi.
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Kad šļūtene ir ievietota, sāks mirgot visas 3 oranžās gaismas. Tagad ierīce atrodas
„GAIDĪŠANAS” režīmā un ir gatava izmantošanai.
Tvertnes vāka stiprinājumi ir izstrādāti tā, lai gadījumā, ja atvērtā stāvoklī pa tiem
uzsitot, tie netiktu bojāti. Tie var kļūt vaļīgi, taču to pievilkšana ir ļoti vienkārša,
uz atbalsta tapām nostiprinot zarus (3.att.).
Jūsu ērtībai katrā ierīces pusē jūs atradīsiet 2 CAURUĻU TURĒTĀJUS, kuros
iespējams ievietot pagarinājuma caurules, kad vien jums ir nepieciešamas
brīvas rokas, lai paveiktu ko citu (pārvietot mēbeles un tml.) (4.att.).

6.2 PUTEKĻU SŪKŠANAS FUNKCIJA
Pieslēdziet elektrības vadu (5.att.), izvelkot to no ierīces aizmugures un ievietojot
kontaktligzdā. Lai izvairītos no elektrības vada sakaršanas ierīces iekšpusē,
vienmēr izvelciet vadu visā tā garumā. Lai vadu atkal satītu, nospiediet vada
ietīšanas pogu (6.att.) ierīces augšējā labajā pusē, un neļaujiet kontaktdakšai
šaustīties apkārt tīšanas laikā.
Pēc ierīces pieslēgšanas elektroapgādei, iedegsies 3 mirgojošas indikatora
gaismas uz funkciju pogas (7.att.), lai norādītu, ka ierīce ir pievienota strāvai un
atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet funkciju pogu vēlreiz un ātri atlaidiet;
trīs mirgojošas indikatora gaismas izdzisīs, un iedegsies nepārtraukta oranža
gaisma, norādot, ka ierīce darbojas minimālā ātrumā un jūs varat sākt putekļu
sūkšanu.
Ja jūs vēlaties mainīt vakuuma jaudu, nospiediet funkciju pogu un turiet to
nospiestu paris sekundes- iedegsies 2 nepārtrauktas indikatora gaismas, kas
norāda uz VIDĒJU vakuuma jaudu, vai, ja jūs turat funkciju pogu nospiestu,
ātrums mainīsies uz MAKSIMĀLU, līdz, atlaižot pogu, tiks sasniegts vēlamais
ātrums.
Atgādne! Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un ātri atlaidiet to pašu pogu!
Lai izslēgtu motoru, nospiediet un ātri atlaidiet funkciju pogu.

Funkciju
poga
MIN. ātrums
VID. ātrums
MAKS. ātrums

Vada
ietīšanas
poga
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7 - DARBĪBA
7.1 MITRA UN SAUSA PUTEKĻU SŪKŠANA AR ŪDENS FILTRU
Ir atļauts savākt ar ierīci tikai tādus šķidrumus kā ūdens un izlijuši dzērieni.
Vienmēr pēc tam iztīriet ierīci saskaņā ar zemāk atrunātiem norādījumiem.
BRĪDINĀJUMS! Lai ar vakuumu savāktu šķidrumus, ūdens tvertni nav
nepieciešams uzpildīt ar tīru ūdeni! Ja jāuzsūc liels daudzums ūdens,
noteikti jāizmanto vidējs un maksimāls motora ātrums, nekad minimālais.
Ierīce var uzsaukt līdz 1,6 litriem šķidruma. Ja šis daudzums tiek pārsniegts,
tiek ieslēgts drošības pludiņš, radot troksni, un motora troksnis kļūst
spalgāks. Šādā gadījumā nekavējoties izslēdziet putekļu sūkšanas funkciju
un iztukšojiet ūdens spaini.

Vislabākajam rezultātam rīkojieties sekojoši:
Vidējs ātrums – lielu daudzumu lokalizēti izlijušu šķidrumu savākšanai
(piemēram, sifonā),
Liels ātrums – neliela šķidruma daudzuma savākšanai.
Roktura izmantošana
Rokturis ir aprīkots ar mehānisku aizslēgu, kurs ļauj variēt vakuuma jaudu,
atverot vai aizverot aizslēgu ar īkšķi, lai jums nebūtu jāmaina ātrums uz ierīces
korpusa, kas ir noderīgi, ja jums ir nepieciešams mazāk jaudas uz kādu brīdi.

Uzpildiet ūdens tvertni, kā aprakstīts 6. nodaļā. Turpiniet tīrīšanas darbības,
izvēloties darbam vislabāko piederumu, skatīt 8. nodaļu.
Lai iegūtu maksimālo vakuuma jaudu, uz ierīces korpusa iestatiet vakuuma jaudu
(funkciju poga). Mazā sprausla (C) būs ļoti noderīga visām grūti aizsniedzamām
vietām virtuvē, vannasistabā u.c. Putekļu notīrīšanai no lampām, abažūriem vai
citiem trausliem priekšmetiem, izmantojiet apaļo birsti (D), samaziniet motora
ātrumu ar strāvas vadības slēdzi vai citādi ar roktura aizslēgu (1.att.), kas ir ļoti
noderīgs, lai darbības laikā tieši mainītu vakuuma jaudu. Ja ar vakuumu iesūcat
putekļus vai cita veida netīrumus, regulāri nomainiet ūdeni tvertnē.
Ja vēlaties ar vakuumu iesūkt tikai putekļus, jebkura gadījumā uzpildiet tvertni,
kā aprakstīts 6. nodaļā.
Putekļu sūkšana
Ievērojiet augstākminētos norādījumus un tad izvēlēties to piederumu, kurš
ir vislabāk piemērots jūsu iecerētai darbībai. Iedarbiniet motoru un izvēlēties
vēlamo ātrumu. Izmantojiet viszemāko ātrumu jutīgiem materiāliem un vidēju
vai lielu ātrumu vairākumam citu darbību pēc nepieciešamības.
Tikai šķidrumu uzsūkšana
Ja vēlaties savākt tikai šķidrumus, piemēram, izlijis ūdens, nav nepieciešams
sākumā ūdens tvertnē iepildīt ūdeni, jo jūs varat uzreiz sākt sūkšanu.
1
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7.2 GAISA ATTĪRĪŠANA UN GAISA AROMATERAPIJA
Mūsu elpojamā gaisa kvalitāte ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas
ietekmē mūsu veselību un labsajūtu. Ar TUTTOLUXO 2S ierīci ir iespējams
ūdenim attīrīšanas tvertnē pievienot ēteriskās eļļas vai balzāmus. Tas ļaus veikt
intensīvu gaisa aromaterapijas vai balzāma terapijas, īpaši iepriecinot ikvienu
mājinieku.
Protams, jūs varat pievienot arī dažus pilienus ZEPTER AROMĀTISKĀ ŠĶĪDUMA
ūdenim ūdens tvertnē, veicot putekļu sūkšanu. Šādā veidā jūs varat izbaudīt
aromaterapijas vedinošo smaržu un uzmundrinājumu darbošanās laika un
daudzas stundas pēc tās.
Aromaterapija:

•
•
•

Atveriet tvertnes vāku un izņemiet attīrīšanas tvertni.

•

Pievienojiet ūdenim pāris pilienus koncentrētas smaržas (1.att.), piemēram, 		
CleanSy Aroma vai Zepter Kosmētikas brenda Aromātisko šķīdumu. 		
Nepiemērotu eļļu izmantošana var bojāt plastmasas daļas.

•
•
•

UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka tvertne ir tīra.
No jauna uzpildiet tvertni ar tīru ūdeni, kā aprakstīts 6. nodaļā, pievienojot 1 litru
ūdens.

No jauna salieciet attīrīšanas tvertni un uzlieciet vāku.
Iespraudiet kontaktligzdā, ieslēdziet ierīci vidējā ātrumā, vienreiz 		
nospiežot motora pogu.
Caur režģi ierīces aizmugurē tiks izplatīts tīrs un smaržojošs gaiss, ātri 		
atsvaidzinot visas telpas mājā un likvidējot piesmakumu un sliktas smakas
(2.att.).
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8 - PIEDERUMU UN FILTRU IZMANTOŠANA
A.
A1.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Lielā birste un piederumu turētājs
Piederums parketam
Grīdas birste šķidrumu savākšanai
Mazā sprausla
Apaļā birste
Plakana speciālā birste
Radiatoru birste
Mazā birste
Nerūsējoša tērauda teleskopiskā caurule
Elastīgā šļūtene
Pagarinājuma caurule *pēc izvēles
Turbo birste *pēc izvēles

A. LIELĀ BIRSTE un piederumu turētājs
Izturīga un uzticama, tā ir piemērota visu veidu virsmām.
Birsti var uzstādīt divās pozīcijās: ar ievilktiem sariem, kas ir ideāli piemēroti
grīdsegās un paklājiem vai lielām tapsētām virsmām (piemēram, gultas, dīvāni
u.c.), vai izvilktiem sariem grīdas segumiem kopumā. Saru pozīcijas maiņai
izmantojiet savu kāju, nospiežot sviru uz vienu vai otru pusi. Birstes kustību
regulē mazi ritentiņi.
Darba cēlienu pārtraukumos vai pēc darbošanās jūs varat ievietot šļūteni un
grīdas birsti caurules turētājā. Tas ļaus šļūtenei/ birstei droši atbalstīties pret
TUTTOLUXO 2S korpusa, neriskējot nokrist uz grīdas un sargājot jūs no liekas
piepūles.

A
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A1. PIEDERUMS PARKETAM
To jāizmanto tikai kopā ar lielo birsti, un tas ir ideāls piederums parketa vai
citu koka grīdas segumu tīrīšanai. Birstes parketam apakšējā daļā ir ievietots
mazgājams filca ieliktnis.

A1

B. GRĪDAS BIRSTE ŠĶIDRUMIEM
Šis piederums ir īpaši konstruēts šķidrumu uzsūkšanai, bet ar to var tīrīt arī
cietas vielas. Pēc izmantošanas tas jānoskalo karstā ūdenī.

B

C. MAZĀ SPRAUSLA
Šis piederums ir izstrādāts grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai, piemēram, stūri,
plaisas un dziļi dīvānā iešūti spilveni, automašīnas sēdekļi.

C
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D. APAĻĀ BIRSTE
Ar mīkstiem, zirga sariem tā ir perfekti piemērota putekļu sūkšanai no mēbelēm,
grāmatām, gleznu rāmjiem un citiem priekšmetiem.

D

E. PLAKANA SPECIĀLĀ BIRSTE
Izmantojama identiski apaļajai birstei (D), bet jutīgām virsmām, piemēram,
augi, gleznas, statujas u.c.

H. NERŪSĒJOŠA TĒRAUDA TELESKOPISKA CAURULE
Ar ātru bloķēšanas sistēmu vēlamā garuma izvēlei, maksimālais garums - 94 cm.

H1

H

I. ŠĻŪTENE
Elastīgais savienojums starp ierīces korpusu un piederumiem, garums- 2,4 m.

I
E

F. BIRSTE RADIATORU TĪRĪŠANAI
Tā ir ideāli piemērota radiatoru tīrīšanai vai citu šauru, ciešu platību tīrīšanai.

F

G. MAZĀ BIRSTE
Šī birste ir noderīga visu veidu tapsētu materiālu un mīksto, polsterēto mēbeļu
tīrīšanai, pat maziem priekšmetiem kā spilveni, krēslu polsterējums un tml. Tā
noderēs arī smalku audumu un apģērba tīrīšanai. Smalku polsterētu priekšmetu
(piemēram, audums Alcantara) tīrīšanai mēs iesakām izmantot mazu vakuuma
jaudu, lai izvairītos no rievošanas.

G

J. PAGARINĀJUMA CAURULE *PĒC IZVĒLES
Tā ļauj jums sasniegt augstu novietotas vietas, lai novāktu zirnekļu tīklus vai
jebko citu, turklāt tās nelielais svars neļaus jūsu rokām piekust. Maksimālais
garums – 73,5 cm.

J

J1

K. TURBO BIRSTE *PĒC IZVĒLES
Šī birste ir aprīkota ar sūcējsūkni un rotējošu grīdsegu slaucīšanas birsti, ko
darbina tas pats sūkšanas gaiss. Turbo birste ir grīdsegu slaucīšanas piederums,
kas spēj pilnībā uzsūkt putekļus, kā arī mājdzīvnieku spalvu un citas šķiedras no
tepiķiem un paklājiem.

K

1. PLUDIŅA FILTRS
Šis filtrs aizkavē lielākus netīrumus (piemēram, lapas), kurus nesasaista Spray
SystemTM ūdens pilienu migla, tādēļ šis ir nozīmīgs gaisa ieplūdes filtra „vārtsargs”
un aizsargātājs.

Poliestera filtrs, ko galvenokārt izmanto tieši trokšņa slāpēšanai, padara ierīci
TUTTOLUXO 2S par vienu no visklusākajām ierīcēm savā klasē pasaulē (4.att.).

4
2

1

2. GAISA IEPLŪDES FILTRS
Visos TUTTOLUXO modeļos iebūvētā funkcija ir paredzēta daļiņu aizkavēšanai
(no grīdsegām, gaisā esošiem putekļiem vai netīrumiem), lai tās nenonāktu un
nesabojātu motoru, kā arī lai filtrētu motora dzesēšanas gaisu. Tas aizkavē lielas
daļiņas, kuras sava izmēra dēļ var pārvarēt ūdens filtrāciju (piemēram, koka lapa),
no piekļūšanas gaisa ieplūdes ventilatorā, kā arī aizsargā ventilatoru no objektiem,
kuri var iekrist tajā vai kurus tur var ielikt bērns (3. att.).

4. MOTORA IEPLŪDES FILTRS
Izstrādāts, lai aizkavētu dažādas daļiņas (no paklājiem, gaisā esošajiem
putekļiem vai netīrumiem) no iekļūšanas motorā. To arī izmanto motora
dzesēšanas gaisa filtrēšanai, kas ir unikāla, tikai visiem TUTTOLUXO modeļiem
piemītoša funkcija (5.att.).

5

3

3. POLIESTERA FILTRS
Tiem, kam ir nepieciešama lielāka filtrācijas kapacitāte, ražotājs ir aprīkojis ierīci
TUTTOLUXO 2S ar mazgājamu poliestera filtru. Šis filtrs papildus ievērojami
samazina trokšņa „piesārņojumu” no sūkšanas ar vakuumu.
Lai filtru vienmēr uzturētu tīru un gatavu maksimālam sniegumam, tas katru
mēnesi ir jāpārbauda.
Poliestera filtrs pie aizmugurējās gaisa atveres ir izstrādāts, lai aizturētu pat līdz
0,3 mikroniem sīkas daļiņas, aizturot jebko, kas iekļūst ūdens tvertnē.

5. HEPA AKTĪVĀS OGLES FILTRS *pēc izvēles
Augstas lietderības daļiņu gaisa filtrs.
HEPA aktīvās ogles filtrācijas tehnoloģija nodrošina maksimālu 99,97% daļiņu
sasaistīšanas efektivitāti līdz pat 0,3 mikronu lielumam. HEPA aktīvās ogles filtrs
arī palīdz likvidēt mikroorganismus iekštelpu gaisā.

6
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9 - APKOPE
Šai ierīcei nav nepieciešama īpaša apkope, taču, lai nodrošinātu nevainojamu
efektivitāti, tai ir ieteicams veikt tālāk aprakstītās darbības.
Pēc intensīvas izmantošanas periodiem (jāpārbauda vismaz reizi trijos mēnešos) ir
nepieciešams pārbaudīt visu filtrējošo elementu efektivitāti.
Ierīces korpusa ārējās virsmas var tīrīt ar neitrālā mazgāšanas līdzeklī pamērcētu
lupatu. Ja ierīce nokrīt vai apgāžas, nekavējoties izslēdziet to un atvienojiet no
strāvas. Ja ierīce saskaras ar ūdeni, pirms ieslēgšanas no jauna nosusiniet to ar
sausu lupatu un pagaidiet dažas minūtes.
Nelieciet ierīci glabāšanā, ja tvertnē joprojām atrodas netīrs ūdens, jo tas var radīt
sliktas smakas no tvertnē veidojošās pelējuma un apkaltuma.
SVARĪGI! Pirms jebkāda veida apkopes veikšanas izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no strāvas.

9.1 FILTRI

Sekojošus filtrus ir nekavējoties jānomaina, ja jūs pamanāt jebkādus to
bojājumus! Lai saņemtu jaunus filtrus, sazinieties ar savu Zepter servisa
centru.
PLUDIŅA FILTRS
Šis filtrs aizkavē lielākus netīrumus (piemēram, lapas), kurus nesasaista Spray
SystemTM ūdens pilienu migla, tādēļ šis ir nozīmīgs nākamā filtra, gaisa ieplūdes
filtra, „vārtsargs” un aizsargātājs.
Pārbaudiet šā filtra efektivitāti:
izņemiet filtru, nospiežot pludiņu pret filtra korpusu. Izmazgājiet filtra
elementu lielā daudzumā auksta ūdens ar neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Neatstājiet filtru žāvēties uz sildītājiem vai radiatoriem! Ļaujiet filtram nožūt
dabiskā veidā (nevis uz radiatoriem vai sildītājiem). Neizmantojiet ierīci,
kamēr filtrs nav pilnīgi sauss. Mitra filtra izmantošana var sabojāt ierīci.
Tiklīdz uz filtru virsmas parādās traipi vai pelējums, nomainiet tos pret
jauniem, kas ir pieejami Zepter servisa centrā. Šīs konkrētās detaļas darbmūžu
būtiski ietekmē tas, cik daudz ierīci faktiski izmanto.

1

2

GAISA IEPLŪDES FILTRS
Šis filtrs aiztur daļiņas, kuras nav pilnībā izfiltrējis ūdens, no iekļūšanas motorā.
Pārbaudiet šo filtru efektivitāti, kad jūs tīrāt attīrīšanas tvertni. Tamdēļ izņemiet
un atkārtoti noskalojiet divus filtrus, atdalot tos no vāka un ierīces korpusa
(3.att.), izmantojot nelielas knaibles (vai kosmētisko pinceti uzacu izraušanai).
Nomazgājiet filtra elementu lielā daudzumā ūdens ar neitrālu mazgāšanas
līdzekli.
Neatstājiet sūkļa filtru žāvēties uz sildītājiem vai radiatoriem! Tiklīdz uz filtru
virsmas parādās traipi vai pelējums, nomainiet tos pret jauniem, kas ir pieejami
Zepter servisa centrā. Šīs konkrētās detaļas darbmūžu būtiski ietekmē tas, cik
daudz ierīci faktiski izmanto.

3

POLIESTERA FILTRS

MOTORA IEPLŪDES FILTRS

Lai šis filtrs vienmēr būtu tīrs un gatavs maksimālam sniegumam, tas reizi
mēnesī ir jāpārbauda.

Izstrādāts, lai aizkavētu dažādas daļiņas (no paklājiem, gaisā esošajiem
putekļiem vai netīrumiem) no iekļūšanas motorā. To arī izmanto motora
dzesēšanas gaisa filtrēšanai, kas ir unikāla, tikai
TUTTOLUXO 2S piemītoša funkcija.

Lai pārbaudītu filtru, rīkojoties šādi:
1) Noņemiet režģa vāku ierīces TUTTOLUXO 2S aizmugurē (1.att.).
Poliestera filtrs atrodas iekšpusē. Nolieciet režģa vāku uz grīdas un 		
izņemiet filtru, kā parādīts attēlā (2.att.).
2) Pārbaudiet filtra stāvokli. Ja tajā ir redzamas putekļu vai netīrumu paliekas,
nomazgājiet filtru lielā daudzumā ūdens ar neitrālu mazgāšanas līdzekli, lai
tās noņemtu.
3) Ļaujiet filtram dabiski nožūt (nevis uz radiatoriem vai sildītājiem). 		
Neizmantojiet ierīci, kamēr filtrs nav pilnīgi sauss. Mitra filtra 		
izmantošana var sabojāt ierīci.
4) Pēc tīrīšanas novietojiet filtru atpakaļ savā vietā un no jauna uzstādiet 		
vāku, pārliecinoties, ka režģa vāka āķi tiek iestiprināti spraugās uz ierīces
korpusa. Kad režģa vāks ir novietots savā vietā, pagrieziet to uz augšu, lai
veiktu beigu fiksēšanu, izmantojot bloķējošo sprūdu.
APēc ilgiem izmantošanas periodiem, ja poliestera filtrs ir saplēsts vai sabojāts,
tas ir jānomaina pret jaunu, kuri ir pieejami Zepter servisa centrā.

1. Ja izmantojat putekļusūcēju ik dienas, vismaz
reizi mēnesī pārbaudiet, vai aspirējošais filtrs ir
tīrs un, sekojoši, efektīvs (3.att.).
3

4

2. Nepieciešamības gadījumā regulāri noņemiet
un noskalojiet filtru. Lai filtru noņemtu, vispirms
ir jānoņem tvertne un tādējādi jāizvairās no
tā, ka, apgriežot ierīci otrādi, ūdens izlīst uz
motora ventilatora. 			
Atrodiet apakšējo vāku un noņemiet to, vienkārši
ar rokām vai monētu atskrūvējot centrālo skrūvi.
Noņemiet filtru (4.- 5.att.) un nomazgājiet to ar
ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Pirms turpmākas putekļusūcēja izmantošanas
ir svarīgi, lai filtri būtu sausi un to darbība būtu
visefektīvākā.
Neatstājiet motora ieplūdes filtru žāvēties uz
sildītajiem vai radiatoriem!

5
1
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HEPA AKTĪVĀS OGLES FILTRS * PĒC IZVĒLES
Augstas lietderības daļiņu gaisa filtrs
HEPA aktīvās ogles filtrācijas tehnoloģija nodrošina maksimālu 99,97% daļiņu
sasaistīšanas efektivitāti līdz pat 0,3 mikronu lielumam. HEPA aktīvās ogles
filtrs arī palīdz likvidēt mikroorganismus iekštelpu gaisā.
Lai šo filtru vienmēr uzturētu tīru un gatavu maksimālam sniegumam, to reizi
mēnesī ir jāpārbauda.
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Lai pārbaudītu šo filtru, veiciet tās pašas darbības, kā poliestera filtra nomaiņas
gadījumā.
1) Noņemiet režģa vāku ierīces TUTTOLUXO 2S aizmugurē.
HEPA aktīvās ogles filtrs atrodas iekšpusē. Nolieciet režģa vāku uz grīdas un
izņemiet filtru, kā parādīts attēlā.
2) Pārbaudiet filtra stāvokli. Ja tajā ir redzamas putekļu vai netīrumu paliekas,
nomainiet to pret jaunu.
3) Ievietojiet jaunu HEPA aktīvās ogles filtru savā vietā un no jauna uzstādiet 		
vāku, pārliecinoties, ka režģa vāka āķi tiek pienācīgi iestiprināti spraugās uz
ierīces korpusa. Kad režģa vāks ir novietots savā vietā, pagrieziet to uz augšu,
lai veiktu beigu fiksēšanu, izmantojot bloķējošo sprūdu.
Pēc ilgiem izmantošanas periodiem, ja HEPA aktīvās ogles filtrs ir saplēsts vai
sabojāts, tas ir jānomaina pret jaunu, kuri ir pieejami Zepter servisa centrā.

FILTRU NOMAIŅA:
Pludiņa filtrs (PWC-700-4): nomainiet ik gadu atbilstoši filtra stāvoklim.
Gaisa ieplūdes filtrs (PWC-700-2): nomainiet ik gadu vai biežāk atbilstoši filtra
stāvoklim.
Poliestera filtrs (PWC-700-1): nomainiet ik gadu vai biežāk atbilstoši filtra
stāvoklim.
Motora ieplūdes filtrs (PWC-700-3): nomainiet ik gadu vai biežāk atbilstoši filtra
stāvoklim.
HEPA aktīvās ogles filtrs (PWC-700-5): Nomainiet ik pēc 6- 12 mēnešiem.

9.2 SIMPLY SYSTEMTM

Pateicoties sistēmai SIMPLY SYSTEMTM , vairs nav nepieciešams uzglabāt
maisus vai filtrus.
Lai nodrošinātu vislabāko ierīces TUTTOLUXO 2S efektivitāti, viss, kas
nepieciešams, ir iztīrīt attīrīšanas tvertni. Darba beigās iztukšojiet šķidros
atkritumus no attīrīšanas tvertnes, kā norādīts 3. attēlā. Lai atvieglotu šo
darbību, var izņemt tvertnes iekšpusē esošo sadalītāju (4.att.) un arī ieteicams
izņemt smidzinātājus (5.att.). Izskalojiet tvertni, sadalītāju un smidzinātājus

1
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TVERTNES VĀKS AR PLUDIŅU
Pārbaudiet arī uz tvertnes vāka novietotā drošības pludiņa efektivitāti. Ja tas ir
apkaltis ar netīrumiem vai pelējumu, tas var darboties neatbilstoši. Pārbaudiet,
vai pludiņš savā ietvarā var brīvi kustēties. Noskalojiet vāku lielā daudzumā
karsta ūdens ar neitrālu mazgāšanas līdzekli.
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lielā daudzumā karsta ūdens ar neitrālu mazgāšanas līdzekli, līdz visas
nogulsnes un traipi uz tvertnes sienām ir likvidēti.
BRĪDINĀJUMS!
Mēs strikti iesakām izskalot ierīces iekšpusi un visus izmantotos piederumus
pēc šķidrumu vai cietu vielu iesūkšanas, iztukšojot tvertni un iesūcot 1 litru
auksta, tīra ūdens, un atkārtojot šo darbību divreiz. Bez tam, lai izvairītos no
kaļķakmens vai pelējuma, un, sekojoši, sliktas smakas veidošanās, tvertnē
nedrīkst atstāt nekādu daudzumu iesūkta šķidruma.
BRĪDINĀJUMS!
Noņemot sadalītāju, pārliecinieties, ka tas pēc tam tiek pareizi ievietots atpakaļ
atbilstošajās vadīklās ar izliekto pusi uz priekšu un augšup, lai tas pieskaras
apakšai (citādi tas neieslīdēs iekšā). Esiet uzmanīgi, jo tās ir smalkas detaļas. Ja
kāda no tām salūzt vai pazūd, nekavējoties jāgriežas pēc rezerves daļām savā
Zepter servisa centrā. Neizmantojiet ierīci TUTTOLUXO 2S bez tām. Ļaujiet
visām daļām nožūt vai izžāvējiet tās paši, pirms to atkārtotas ievietošanas
ierīces korpusā un vāka aizvēršanas. Iekšpusē palikušais mitrums var izraisīt
pelējuma un sliktu smaku veidošanos.

10 - GARANTIJAS PAZIŅOJUMS
Šo ierīci var izmantot tikai tai paredzētajām funkcijām, t.i., mājas tīrīšanai
un gaisa uzlabošanai. Ražotāju nevar saukt pie atbildības par jebkādiem
bojājumiem, kas izriet no neatbilstošas, nepareizas vai nepamatotas ierīces
izmantošanas.		
Visām mūsu ražotajām ierīcēm ir veikti strikti pārbaudes testi, un tām ir dota
garantija pret ražošanas brāķiem. Garantija stājas spēkā no ierīces iegādes
dienas. Iegādes diena ir norādīta uz pārstāvja izdota rēķina ierīces piegādes
brīdī.
Garantijas periodā ražotājs apņemas bez maksas veikt remontu vai nomainīt
tās detaļas, kurām tiek konstatēti ražošanas defekti. Šie defekti, kuri nav tieši
saistāmi ne ar izejmateriāliem, ne ar ražošanu, tiks pārbaudīti kādā no mūsu
tehniskajiem servisa centriem vai mūsu galvenajā mītnē, un par tiem atbilstoši
rezultātam tiks piestādīts rēķins.
Garantija ir spēkā tikai tad, ja:
1. Ierīcei tiek konstatēti materiālu vai ražošanas defekti.
2. Nav konstatētas nekādas pazīmes, ka bojājumu izdarījis pircējs, kā arī nav
citu personu uzstādītu neoriģinālu detaļu.
3. Ir izmantoti oriģinālie piederumi.
4. Ierīce nav bijusi pārslogota vai saspiesta.

2.

Pārvadāšanas laikā, neatbilstošas izmantošanas, nolaidības, nepareizas 		
uzstādīšanas un izmantošanas izraisīti bojājumi, kas neatbilst ierīces 		
instrukcijā uzskaitītajiem brīdinājumiem.
3. Nolietojamās detaļas (1. Pludiņa filtrs 2. Gaisa ieplūdes filtrs 3. Poliestera
filtrs 4. Motora ieplūdes filtrs 5. HEPA aktīvās ogles filtrs).
Šī garantija neiespaido patērētāja likumīgās tiesības saskaņā ar spēkā esošo,
piemērojamo valsts likumdošanu un patērētāja tiesības pret mazumtirgotāju,
kuras izriet no pārdevuma/ pirkuma līguma.
Piemērojamas valsts likumdošanas trūkuma gadījumā šī garantija būs patērētāja
vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis, un ražotājs nenesīs
atbildību par jebkādiem gadījuma vai izrietošiem bojājumiem, kas ir pretrunā ar
jebkādu šā produkta tiešu vai nozīmētu garantiju. Ražotāja atbildība ir ierobežota
un nepārsniedz pircēja faktiski samaksāto pirkuma cenu par produktu.
Šī garantija nesedz nekādus produkta bojājumus, kuri izriet no nepareizas
produkta ekspluatācijas vai izmantošanas, neatbilstošas iepakošanas,
negadījumiem, tehniskas apkopes un remontiem, kas ir veikti neautorizētos
centros.
Ja pēc produkta iegādes tā birka ar sērijas numuru tiek noņemta vai nav
atpazīstama, ražotājs patur tiesības atteikt garantijas servisu.

Garantija neietver:
1. Detaļas, kuras ierastā kārtā nodilst.

11 - INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU
Saskaņā ar 2005. gada 25. jūlija likumdošanas dekrēta Nr. 151 13. pantu par
Eiropas Savienības direktīvu 2002/95/EK, 2002/96/EK un 2003/108/EK par
samazinātu bīstamo vielu izmantošanu elektriskajā un elektroniskajā aprīkojumā
un to utilizāciju ieviešanu, aizlieguma simbols nozīmē, ka darbmūža beigās
produkts ir jāizmet atsevišķi no parastiem sadzīves atkritumiem.
Tādēļ ierīces darbmūža beigās lietotājam ir jānodod ierīce speciālos diferencēto

LV

elektronisko un elektrotehnisko atkritumu savākšanas centros
vai arī, iegādājoties jaunu ekvivalentu ierīci, saskaņā ar „viens
pret vienu” noteikumu, jānodod mazumtirgotājam, lai tiktu
veikta atbilstoša utilizācija.
Visi iepakojuma materiāli ir otrreiz pārstrādājami, tādēļ palīdziet
saudzēt mūsu apkārtējo vidi!
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12 - BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

BOJĀJUMS

CĒLONIS

RISINĀJUMS

Darbības laikā nokrīt kāds piederums.

Piederums nav pareizi pievienots.

Pārbaudiet, vai piederums ir pareizi pievienots.

Netīrumi ir nosprostojuši filtra ieplūdi.

Pārbaudiet un iztīriet filtru.

Filtri ir nepareizi uzstādīti.

Pārbaudiet filtru un nepieciešamības gadījumā
novietojiet to pareizā stāvoklī.

Gaiss plūst vietās, kur tam nevajadzētu plūst.

Pārbaudiet, vai vāks, šļūtene un piederumi ir
pareizi uzstādīti un piestiprināti.

Blīve ap ūdens spaini nav pareizi novietota.

Novietojiet pareizi blīvi starp spaini un vāku.

Netīrumi ir nosprostojuši šļūteni vai piederumu.

Pārbaudiet un atbrīvojiet gaisa plūsmas eju.

Ir nosprostota rotējoša priekšējā riteņa pāreja.

Pārbaudiet un atbrīvojiet gaisa plūsmas eju.

Motors darbojas pareizi, bet vakuuma sniegums
ir zems.

Pludiņš nosprosto gaisa plūsmu.

Iztukšojiet ūdens spaini un piepildiet to ar tīru
ūdeni līdz minimālajam līmenim.

Šļūtene vai piederumi slikti ož.

Šļūtenē, piederumos vai spainī ir uzkrājušies dubļi
un netīrumi.

Notīriet visas daļas ar tīru ūdeni un
nepieciešamības gadījumā ar vieglu mazgāšanas
līdzekli, taču pārliecinieties, ka pirms katras
ierīces izmantošanas reizes tās ir tīras un sausas.

Vakuuma jauda ir pārāk zema vai sniegums
pasliktinās putekļu sūkšanas laikā.
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13 - PIEDERUMU IZMANTOŠANA
*Piederums parketam ir jāizmanto kopā ar lielo birsti.
Grīdas birste
*Piederums parketam
šķidrumu savākšanai
+ Lielā birste

Lielā birste

A
MARMORA/
AKMENS GRĪDA

✔

PAKLĀJS

✔

PARKETS

✔

GRĪDSEGAS

✔

FLĪŽU GRĪDA

✔

A1

kopā

✔

K

G

F

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

RADIATORI/
TĒRAUDS

✔

KRĀNI

✔

VIRTUVES DARBA
VIRSMA

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

KLUBKRĒSLI
DĪVĀNI

LOGI

Turbo birste
*pēc izvēles

✔

TRAUSLI UN DEKORATĪVI
PRIEKŠMETI

✔

E

D

Mazā birste

✔

✔

AUTOMAŠĪNA

Plakanā speciālā Birste radiatoru
birste
tīrīšanai

✔

IZLIETNE/
TUALETE VANNA

✔

Apaļā birste

C

B

FLĪŽU JAVA

LINOLEJS

LV

Mazā sprausla

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
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