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Честитаме

Почитуван купувачу на Kirby,

Ви честитаме на набавката. Сега поседувате супериорен 
систем за нега на целиот дом, наменет да Ви помогне 
Вашиот дом и мебелот да изгледаат поубаво и да траат 
подолго. А најважно, редовната употреба на системот Kirby® 
Sentria™ ќе Ви даде чистота на домашната средина каква 
што заслужувате.

Намената на ова упатство за употреба и нега е да Ви помогне 
да извлечете максимум од Вашиот систем за нега на домот 
Sentria и да уживате во бројните придобивки и опции. 
DVD-то за сопственикот (каде што го има) чекор-по-чекор 
ќе Ве упати во ракувањето со Вашата машина. Вашиот 
локален дистрибутер Ви стои на располагање за секакви 
дополнителни прашања.

Компанијата Kirby, која преку 90 години е синоним за 
иновација и квалитет, продава по методата на продажба во 
домот во повеќе од 60 земји. Сакаме да знаете дека секој 
купувач ни е важен и дека искрено ја почитуваме Вашата 
работа.

Ви посакуваме целосно уживање во Вашиот систем за нега 
на домот Sentria!

Ова упатство е наменето за употреба и на системот за нега на домот Kirby® Sentriа и на 
системот за нега на домот Kirby® Sentria II™.

Обратете се кај Вашиот локален дистрибутер доколку Ви треба помош. 

The Kirby Company, 1920 West 114th Street, Cleveland, Ohio 44102, U.S.A.

USA Parts and Supplies imd@kirbywhq.com

USA Consumer Relations (001-216-228-2400), consumer@kirbywhq.com

www.kirby.com

Kirby се регистрирани заштитни знаци на компанијата Scott Fetzer.

Sentria е заштитен знак на компанијата Scott Fetzer.



2

Важни безбедносни упатства
Sentria™ модел G10D е заведен и одобрен од страна на Underwriters Laboratories Inc. и е според 
стандардите за безбедност и на САД и на Канада, како двојно изолиран уред. Моделите 2930** 
и 2950** од системот за шампонирање на теписи, моделите 2931** и 2951** од системот за нега 
на подови, моделот 2935** Zippbrush, моделот 2932** од системот на турбо прибор, се исто така 
заведени и одобрени како изборен прибор за употреба со овој модел на Kirby.® Надвор од Северна 
Америка, производите како моделот G10E од 230/240 волти и моделот G10J од 100 волти се 
одобрени од националните овластени институции за тестирање како соодветни. 

КОГА УПОТРЕБУВАТЕ ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ, СЕКОГАШ ТРЕБА ДА СЕ 
ПРИДРЖУВАТЕ КОН ОСНОВНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ.
ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО СИТЕ ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ПРЕД УПОТРЕБАТА НА 
ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА НЕГА НА ДОМОТ SENTRIA.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - за да ја намалите опасноста 
од пожар, струен удар или повреда:
• Не оставајте го уредот без надгледување кога работи или кога е вклучен во струја. Исклучувајте 

го од приклучницата кога не го употребувате или пред да го сервисирате.
• Не употребувајте го надвор. Употребувајте го само на суви површини или со системот за 

шампонирање на Kirby. Не изложувајте го на дожд. Чувајте го внатре.
• Не дозволувајте да се употребува како играчка. Бидете многу внимателни кога го употребуваат 

децата или кога се употребува во нивна близина. Не оставајте ги децата да го употребуваат 
чистачот без надгледување.

• Oвој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени 
физички, сетилни или ментални способности или недоволно искуство и знаење, доколку не 
им е обезбеден надзор или не им се дадени инструкции во врска со употребата на уредот од 
страна на лице што е одговорно за нивната безбедност.

• Употребувајте го само на начинот опишан во ова упатство. Употребувајте ги само 
приклучоците што ги препорачува производителот.

• Не употребувајте го со оштетен кабел или приклучок. Доколку уредот не работи како што 
треба, ако падне, ако биде оштетен, ако биде оставен надвор или падне во вода, однесете го кај 
фабрички овластен дистрибутер или сервисен центар. 

• Не повлекувајте го и не носете го со кабелот, не употребувајте го кабелот како рачка, не затворајте 
ги вратите преку кабелот и не влечете го кабелот преку остри рабови или агли. Не вклучувајте го 
уредот кога стои врз кабелот. Секогаш држете го кабелот подалеку од жешки површини.

• Не исклучувајте го влечејќи го за кабелот. За да го исклучите од струја, повлечете го 
приклучокот, а не кабелот.

• Не ракувајте со приклучокот или со уредот со водени раце.
• Не ставајте никакви предмети во отворите. Не употребувајте го со блокирани отвори; 

внимавајте во отворите да не навлезе прав, влакна, коса или што било друго, што може да го 
намали струењето на воздухот.

• Држете ги косата, широката облеката, прстите и сите делови од телото подалеку од отворите и 
подвижните делови.

•  На осовината од моторот не треба да има влакненца, коса или наслаги од ѓубре.
• Не употребувајте го за собирање на нешта кои горат, тлеат или чадат, како на пример, цигари, 

кибрит, вжарени честички или жешка пепел.
• Не употребувајте го за собирање на запаливи материи.
• Не употребувајте го без вреќичка за прав и/или без филтри.
• Исклучувајте го уредот пред извлекувањето на напојниот кабел.
• Бидете посебно внимателни кога чистите скали.
• Не употребувајте го за собирање на запаливи течности, како на пример бензин, и не 

употребувајте го во затворени простории каде што има запаливи испарувања.
• При употребата на системот за шампонирање на теписи, не употребувајте запаливи течности за 

чистење на тепихот или подот.
• При употреба на системот за нега на подови, употребувајте само оригинални производи за чистење од 

Kirby® или комерцијални средства за чистење на подови или восоци, наменети за машинска работа.
• Исклучувајте го кабелот од приклучницата и оставете го моторот сосема да запре, пред да 

започнете со негово чистење, сервисирање или со менување на приборот.
• Овој уред има двојна изолација. За да се одржи безбедноста и за да се заштити Вашата 

гаранција, тој мора да се сервисира кај фабрички овластен дистрибутер или во сервисен центар 
што користи оригинални делови од Kirby.

• Држете ги сите хемикалии на Kirby подалеку од децата. Доколку се голтнат или влезат во очите, 
овие хемикалии можат да предизвикаат надразнување или непријатност.

• Не употребувајте запаливи течности во преносниот распрскувач.
• Не употребувајте пестициди или хемиски производи во преносниот распрскувач што може да 

го загрозат или оштетат човечкиот респираторен систем, очите или кожата.
• При турбо-стружење секогаш користете безбедносни очила.

 СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА САМО 
ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВОТО
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ИЛИ
Можете да се обратите во одделението на компанијата Kirby за односи со купувачите:

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

Нашето работно време е од 08:00 до 17:00 часот по источно американско време, од 
понеделник до петок.
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За ова упатство

Ова упатство е дизајнирано за лесно читање и следење. Тоа е организирано во поглавја, 
засновани врз различните начини на употреба на Вашиот Kirby® Sentria™ систем, Во 
секое поглавје, едноставните илустрации, чекор-по-чекор ќе Ви помогнат лесно да си 
ги претставите чекорите потребни за правилно ракување со Вашиот Sentria-систем и 
многуте негови додатоци и изборен прибор.

Имајте на ум: Илустрациите и описот на секој дел од Вашиот систем за нега на домот 
Sentria се наоѓаат во задниот дел од ова упатство. Читајќи го упатството, погледнете ги 
овие илустрации и соодветните броеви.

Дополнително на содржината, на стр. 3, ќе најдете и индекс на стр. 58, што ќе Ви ја 
посочи бараната информација.

Искрено се надеваме дека ова упатство ќе Ви помогне, од Вашиот систем за нега 
на домот Sentria од Kirby, да добиете многу години на задоволителна работа од 
светска класа.
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Порачајте ги оригиналните филтер вреќички Kirby Micron Magic HEPA со технологија 
за микроалергени од Вашиот локален овластен дистрибутер на Kirby.

Kirby®

За оние кои ги ценат квалитетот, сигурноста и перформансите

With MicroAllergen Technology

Како потврда на усогласеноста 
со барањата на организацијата за 
отстранување на нечистотии, како 
и за задржување и спречување на 
повторното појавување на правот, 
Институтот за теписи и теписони 
(CRI) на системот за одржување на 
домот Kirby му ја додели својата 
ознака „Златно ниво“.
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Почеток
ПРВ ДЕЛ

Ова поглавје ги истакнува општите информации кои ќе 
Ви требаат кога ќе почнете со употребата на Вашиот 
Sentria™-систем. Тој ги вклучува информациите за:

Движењето и носењето на  
Вашиот систем
Користење на резето за навалување 
на рачката
Toe-Touch Control
Приспособување на висината на 
чистење
Употребата на Tech Drive 

-помошникот за маневрирање
Инсталирање/менување на филтер 
вреќичките за една употреба
Празнењето на колекторот  
Mini Em-Tor
Разбирање на кревачот на ременот
Внимателно прочитајте го ова поглавје, пред да 
започнете да го употребувате Вашиот нов систем за нега 
на домаќинството Sentria.
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Никогаш не отклучувајте го резето за навалување на рачката 
без да ја држите рачката. Во рачката е вградена пружина и при 
нејзиното ослободување таа може брзо да отскокне нанапред.

Почеток

ДВИЖЕЊЕ НА ВАШИОТ СИСТЕМ
Вашиот Sentria™-систем е опремен со Tech Drive 

-помошник за маневрирање. За да го туркате Вашиот 
уред при исклучен мотор, педалот од Tech Drive � мора 
да биде на „OFF“ (ослободен).

Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со 
притискање надолу кон сивата страна „N“ од Tech Drive 
N/D-педалот (означена со „N“ за неутрална положба). 
(Дополнителни информации ќе најдете на стр. 8.) �

РЕЗЕ ЗА НАВАЛУВАЊЕ НА РАЧКАТА
Резето за навалување на рачката � ќе Ви овозможи 
да го поткренете предниот дел од системот Sentria над 
праговите од вратите или преку килимите. За да го 
направите тоа, поместете го резето за навалување кон 
вреќата. Со тоа, рачката само делумно ќе се спушти. Ова 
Ви овозможува да ја притиснете надолу заклучената рачка 
и да го кренете предниот дел од уредот. �

ЗАКЛУЧЕТЕ ЈА ВЕРТИКАЛНАТА РАЧКА
Поместете ја кваката за навалување на рачката спротивно од 
вреќата. Ова ќе ја заклучи и блокира основата при кревање на 
уредот од подот.

ЗАБЕЛЕШКА: Кваката за навалување на рачката треба 
секогаш да биде поставена во централната позиција кога 
се чисти со правосмукалката. 

КРЕВАЊЕ НА УРЕДОТ
За кревање и носење на уредот користете ги или долниот 
држач за носење што се наоѓа на средината на рачката или 
горниот држач за носење што се наоѓа над вреќата. �

ВНИМАНИЕ:!

TOE-TOUCH CONTROL

Ножниот регулатор Toe-Touch Control �, �, кој се наоѓа 
над предното тркало, го крева и спушта предниот дел на 
Вашиот Sentria-систем.
Притиснете го долниот педал на Toe-Touch Control � за 
да го кренете предниот дел. �
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За да избегнете можно оштетување на меките плочки или оставање 
траги на голите подови кои се третирани со восок и полирани, 
ослободете го педалот од Tech Drive.

Почеток

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА TECH DRIVE®-
ПОМОШНИКОТ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ 
(НЕУТРАЛНО)
За да го движите Вашиот Sentria™-систем при исклучен 
мотор или за да шмукате без помошникот за маневрирање, 
Tech Drive мора да биде во неутрална положба.
За да го ставите Tech Drive-помошникот за маневрирање во 
неутрална положба, притиснете ја надолу сивата страна „N“ 
од педалот од Tech Drive � (означена со „N“ за неутрална 
положба). �

ВАЖНО:!

ВКЛУЧУВАЊЕ  НА TECH DRIVE®-
ПОМОШНИКОТ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ  
(ПОГОН)
Вашиот систем Sentria е опремен со Tech Drive помошник 
за маневрирање. Оваа иновативна карактеристика го 
отстранува поголемиот дел од напорот потребен за 
поместување на системот Sentria напред и назад. За да 
го вклучите Tech Drive-помошникот за маневрирање, 
притиснете ја надолу црвената страна „D“ (означена со „D“ 
за погон) од Tech Drive N/D-педалот � која се наоѓа веднаш 
до прекинувачот за напојување �.
Доколку сакате, вашиот Sentria-систем можете да го 
употребувате и без Tech Drive-помошникот за маневрирање. 
Едноставно ставете го педалот од Tech Drive во неутрална 
положба. �

Поткревање на единицата Цел
Најниско поставување Се препорачува: Килими
1 кликнување нагоре По избор: Дебели килими
2 кликнувања нагоре По избор: Килими со долги влакна
3 кликнувања нагоре  Се препорачува: Отстранување  

влакна од домашни миленичиња
4+ кликнувања нагоре Црево и додатоци �

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА ЧИСТЕЊЕ
Вклучете го уредот и изберете ја соодветната висина на 
чистење. Притиснете го горниот педал на Toe-Touch Control 
�, онолку пати колку што е потребно, додека уредот не го 
достигне најниското ниво од поставувањата.
Притискајте на долниот педал од Toe-Touch Control �, 
степен по степен, за да ја кренете главата за шмукање на 
посакуваната висина.
Слушајте ги кликнувањата при секој подигнат степен. Бројте 
ги кликнувањата до посакуваното поставување.
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Почеток

За да отстраните употребена филтер ќеса за еднократна 
употреба.

Отворете го патентот од надворешното постојано ќесе  
и иэвлечете го еднонаменското филтер ќесе эаедно со 
врвниот адаптер.

Превртете ги нагоре картонските јамки коишто го 
прицврстуваат еднонаменското филтер ќесе эа врвниот 
адаптер. Додека ги држете картонските јамки, отстранете 
ја картонската табличка на еднонаменското ќесе од горниот 
адаптер.

За да инсталирате нова филтер ќеса за еднократна 
употреба.

Кога надворешното постојано ќесе е отворено и 
горниот адаптер е иэвлечен, поставете ја основата  
на картонската табличка до долната дршка од врвниот 
адаптер.

Потоа, эавртете ја картонската табличка врэ рамната 
површина од горниот адаптер.

Свиткајте ги картонските јамки на врвот од табличката 
врэ држачите на врвот од горниот адаптер.

На крај, внесете го горниот адаптер и новото еднонаменско 
филтер ќесе во надворешното постојано ќесе и эатворете го 
патентот до крај.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред да ја користите правосмукалката, 
мора да имате инсталирано филтер ќеса за една употреба. 
Филтер ќесата за една употреба се сменува секогаш кога 
правот ќе се наполни со прав линијата ПОЛНО (FULL) од 
филтер ќесата за една употреба. Ако не го направите ова, 
функционирањето ќе биде влошено.

 ВНИМАНИЕ:  Пред да ја смените филтер ќесата за една употреба, исклучете 
го електричното јаже од штекерот и осигурете се дека моторот 
и фенот не работат.

Користете само оригинални Kirby® „Style F“ филтер ќеси за една употреба.

ОВОЈ SENTRIA® СИСТЕМ ЗА ДОМАШНО ЧИСТЕЊЕ ГИ 
КОРИСТИ УСОВРШЕНИТЕ KIRBY „STYLE F” ФИЛТЕР 
ЌЕСИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА. 
Функционално погодни • Лесни эа инсталирање

2

1

3

!
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Не собирајте тешки предмети, како парички, завртки, камчиња 
или слично. Тоа би можело да го оштети вентилаторот.ВНИМАНИЕ:!

Почеток

ЛЕНТА ЗА ПОТПОРА НА ВРЕЌАТА 

4 Проверете дали лентата за потпора на вреќата � е 
поврзана со горниот адаптер �. Лентата за потпора 
на вреќата ја дава потребната потпора за соодветно 

работење на филтер-вреќичката за една употреба.
Доколку не е поврзана, протнете ја лентата низ малото 
дупче на горниот адаптер. Потоа поставете го дупчето од 
лентата преку клинот на горниот адаптер.
На крај, вметнете ги адаптерот и новата филтер-вреќичка 
во надворешната трајна вреќа � и целосно затворете го 
патентот, за да постигнете максимален учинок.
ЗАБЕЛЕШКА: За да може системот за филтрирање да 
работи ефикасно, употребувајте само вреќички Kirby® 
Micron Magic HEPA Filtration. Доколку надворешната 
вреќа се скине или оштети, заменете ја веднаш. �

ПРАЗНЕЊЕ НА КОЛЕКТОРОТ MINI EM-TOR
Колекторот Mini Em-Tor � е конструиран за собирање 
на големи, тешки честички кои можат да се испразнат со 
отстранување на колекторот Mini Em-Tor.

1 За да го извадите, фатете го колекторот  
Mini Em-Tor за рачката, вртете ја нанадвор  
колку што оди, па извадете го.

Горниот дел од вреќата се ослободува од рачката со 
притискање на копчето за ослободување на рачката �. 
По отстранување на колекторот Mini Em-Tor и на  
целиот склоп на вреќичката, поставете весник под 
предниот отвор на колекторот Mini Em-Tor и истресете 
ги честичките. �

2 За да ги вратите колекторот Min Em-Tor на место, 
закачете го целиот склоп на вреќичката вметнувајќи 
го резето � на горниот дел од вреќичката во отворот 

под копчето за ослободување на вреќичката �.
На крајот, израмнете ја исправената индикаторска 
стрелка на колекторот Mini Em-Tor, со индикаторската 
стрелка на издувот �. Завртете го колекторот Mini 
Em-Tor во Sentria-системот и затегнете го во лежиштето.
ЗАБЕЛЕШКА: Колекторот Mini Em-Tor мора да биде 
цврсто затегнат инаку уредот нема да работи. �

УПОТРЕБА НА КРЕВАЧОТ НА РЕМЕНОТ
Кревачот на ременот � на Вашиот Sentria-систем има 
двојна намена:
1) за вклучување или исклучување на ротационата четка. Кога 
цилиндричната четка е исклучена, Sentria-системот може да 
се употребува како обична правосмукалка (стр. 15), и:
2) Овозможува отстранување на главата за шмукање при 
прилагодување на Вашиот Sentria-систем за употреба на 
разните приклучоци и дополнителниот прибор.
За да избегнете оштетување на ременот, исклучувајте 
го Sentria-системот пред да го активирате кревачот на 
ременот. �
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УПОТРЕБА НА КРЕВАЧОТ НА РЕМЕНОТ 
(прод.)

1 За да го користите кревачот на ременот прво мора 
да го кренете предниот капак ㉑. �

2 Извлечете ја рачката од кревачот на ременот 
�. Употребете ја за да го завртите кревачот на 
ременот целосно в лево (спротивно од правецот 

на стрелките на часовникот), додека не застане и не се 
израмнат црвените стрелки. Ова го растегнува ременот 
и го крева од оската на моторот. Вратете ја рачката од 
кревачот на ременот во затворена положба.
Доколку го употребувате Вашиот Sentria™-систем како 
обична правосмукалка, само спуштете го предниот 
капак. Сега ротационата четка е исклучена и нема да се 
врти кога ќе се вклучи прекинувачот за напојување. �

3 Ременот ќе биде растегнат кон горниот дел од 
главата, како што е прикажано. �

4 За да го поставите ременот така што цилиндричната 
четка ќе ротира, само кренете го предниот капак и, 
со помош на рачката, вртете го кревачот на ременот 

в десно, додека зелените стрелки не се израмнат. Потоа 
спуштете го предниот капак.
Сега ротационата четка ќе се врти кога ќе се вклучи 
прекинувачот за напојување.
ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да се растегнува кога 
се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, 
уверете се дека зелените стрелки се порамнети. �

5 Вашиот Sentria-систем е опремен со индикаторска 
сијаличка за работата на цилиндричната четка 
�, сместена горе десно на главата за шмукање. 

Целта на ова светло е да покаже дека ротационата четка 
правилно се врти.
Доколку индикаторска сијаличка на ротационата 
четка трепка со прекинување или доколку не се пали 
при користење на главата за шмукање, тоа значи дека 
ротационата четка не работи правилно. Или ременот не е 
вклучен или можеби му е потребна замена.
За да го замените ременот на ротационата четка, 
нарекуван и ремен на главата за шмукање, погледнете на 
стр. 46. �

Почеток
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Вертикален и преносен чистач
ВТОР ДЕЛ

Вашиот Sentria™-систем за нега на домаќинството е 
многустран. Во ова поглавје ќе зборуваме за:

Ракувањето со кабелот во 
вертикална положба
Употребата на Вашиот Sentria-систем 
како вертикален чистач
Користење на вертикалниот чистач 
како обична правосмукалка
Чистење на тврди подови
Употребата на Вашиот Sentria-систем 
како преносен чистач
Чистење на душеци и обложени скали
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Вертикален и преносен чистач

РАКУВАЊЕТО СО КАБЕЛОТ ВО 
ВЕРТИКАЛНА ПОЛОЖБА
Вертикалната рачка на Sentria-системот содржи низа 
куки и врски кои заради вашата удобност го држат 
кабелот прицврстен на неа и го спречуваат неговото 
влечење по подот. 

1 При употребата на Вашиот Sentria-систем како 
вертикален, прицврстете го кабелот во двата држачи 
на задниот дел од рачката. �

2 Поставете ја горната кука за кабелот во горна 
положба (12 часот), водете го кабелот кон задниот 
дел од уредот и вметнете го во држачот со облик 

на буквата „с“, на куката. Сега можете за чување да 
го намотате кабелот околу горната и долната кука. За 
брзо ослободување на кабелот при употреба, завртете 
ја горната кука надолу, во положбата на стрелките во 6 
часот. Држачот со облик на буквата „с“ е конструиран 
безбедно да го држи кабелот и да го спречува паѓањето 
на првиот круг од намотката.
Забелешка: Кабелот може да се вметнува или вади од 
држачот со облик на буквата „с“ само кога горната кука е 
во положбата на стрелките во 12 часот. �
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Вертикален и преносен чистач

ВЕРТИКАЛЕН ЧИСТАЧ

Пред да започнете со шмукањето, важно е да ја 
нагодите главата за шмукање на правилната висина ㉕. 
Ова Ви дава најефикасно дејство на чистење. 
Правилното нагодување на висината може да се 
постигне на следниот начин: �

1 Вклучете го Sentria™ системот со притискање на 
прекинувачот. �

2 Притиснете го горниот педал од Toe-Touch Control � 
онолку пати колку што е потребно за да го спуштите 
отворот на посакуваното поставување. �

3  Притискајте на долниот педал на Toe-Touch Control (9) едно 
по едно ниво за да го поткренете отворот за шмукање на 
посакуваната висина.

Слушајте ги кликнувањата при секој подигнат степен. 
Бројте ги кликнувањата до посакуваното поставување.
Поткревање на единицата Цел
Најниско поставување Се препорачува: Килими
1 кликнување нагоре По избор: Дебели килими
2 кликнувања нагоре По избор: Килими со долги влакна
3 кликнувања нагоре Се препорачува: Отстранување  

влакна од домашни миленичиња
4+ кликнувања нагоре Црево и додатоци �
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4 Доколку сакате, вклучете го Tech Drive-помошникот 
за маневрирање, притискајќи ја надолу црвената 
страна „D“ (означена со „D“ за погон) од Tech Drive 

N/D-педалот � која се наоѓа веднаш до прекинувачот за 
напојување �. �

5 За да го исклучите Вашиот Sentria™-систем, 
притискајте го долниот педал од Toe-Touch Control 
� додолу, cè додека главата не биде целосно 

крената.
Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање 
со нагазување на сивата страна „N“ (означена со „N“ за 
неутрална положба) од Tech Drive N/D-педалот �.
Исклучете го Sentria-системот со притискање на 
прекинувачот �, па извлечете го приклучокот. �

ОБИЧНА ПРАВОСМУКАЛКА

Обичното шмукање Ви овозможува чистење на тврди 
подови, лесни черги и нежни теписи, без употреба на 
ротационата четка.
ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на обично шмукање без 
подлошката за тврди подови кај теписи или голи подови, 
спуштајте ја главата што е можно поблиску до подот, но 
не допирајќи го.

1 Исклучете го Sentria-системот и кренете го 
предниот капак ㉑. �

2 Извлечете ја рачката од кревачот на ременот 
�. Употребете ја за да го завртите кревачот на 
ременот целосно в лево (спротивно од правецот 

на стрелките на часовникот), додека не застане и не 
се израмнат црвените стрелки (погледнете на стр. 10). 
Вратете ја рачката од кревачот на ременот во затворена 
положба.
Потоа спуштете го предниот капак.
Цилиндричната четка е сега ослободена и Вашиот 
Sentria-систем ќе работи како обична правосмукалка. �

Вертикален и преносен чистач

При употреба на правосмукалката на тврди подови, педалот на 
Tech Drive мора да биде во неутрална положба.ВНИМАНИЕ:!
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Вертикален и преносен чистач

Пред да ја инсталирате подлошката за тврди подови, исклучете го 
уредот, извлечете го напојниот кабел од приклучницата и уверете 
се дека моторот и четката во главата запреле со работа.

ПОДЛОШКА ЗА ТВРДИ ПОДОВИ 
(ПО ИЗБОР)
Со прикажување на изборната подлошка за тврди подови 
на Вашиот Sentria™-систем, можете да го бришете 
правот од голите подови. При исклучен уред, кренете 
ја главата за шмукање ㉕ со помош на долниот педал 
на Toe-Touch Control � до каде што оди. Со помош 
на пружинестите штипки на плочата прикачете ја 
подлошката за тврди подови на отворот од главата. Потоа 
спуштете ја главата за шмукање притискајќи го горниот 
педал од Toe-Touch Control � за по еден степен, сè 
додека влакната не го допрат подот.
ЗАБЕЛЕШКА: Подлошката за тврди подови треба да се 
употребува само кога  уредот е во режимот на обична 
правосмукалка. �

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ 
ЧИСТАЧ
Покрај тоа што е извонреден вертикален чистач, Sentria-
системот може лесно да се претвори во преносен чистач 
на душеци и обложени скали.

1 Кога го претворате Вашиот Sentria-систем во 
преносен чистач, уверете се дека уредот е исклучен, 
кабелот е извлечен од приклучницата, а педалот од 

Tech Drive е во неутрална положба.
Потоа ослободете го горниот дел од надворешната 
трајна вреќичка од потпората, притискајќи го копчето за 
ослободување на вреќичката �, па извлечете ја вреќата 
нагоре. �

2 Отстранете го кабелот од рачката. кога исправената 
рачката � е во вертикална положба, притиснете 
го копчето за ослободување на рачката �, што 

се наоѓа во основата на рачката, и повлечете ја рачката 
право нагоре, надвор од отворот. (Вреќата не  
е прикажана заради јасност). �

3 Вметнете ја преносната рачка � во отворот, каде 
што била ставена исправената рачка. Туркајте на 
преносната рачка во отворот сè додека не  

се прицврсти. �

ВНИМАНИЕ:!
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За да ја намалите опасноста од повреда во преносниот режим, 
држете ги косата и лабавата облека подалеку од Sentria-
системот кога тој работи.

Уверете се исто така дека, при чистењето на скали или душеци, 
педалот од Tech Drive е во неутрална положба. Покрај тоа, при 
чистењето на душеците, цилиндричната четка треба да биде 
исклучена.

ВНИМАНИЕ:

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ 
ЧИСТАЧ (прод.)

4 Свиткајте го склопот од филтер вреќичката � на 
половина и вметнете го јазичето од вреќата � во 
отворот на преносната рачка, додека не се прицврсти.

Сега сте подготвени за преносно чистење. �
ЗАБЕЛЕШКА: Не пренесувајте го преносниот уред при 
вклучен мотор. Поставете го уредот на површината што 
сакате да ја чистите, па вклучете го. Исклучете го уредот 
за да го преместите на друго место.

ОБЛОЖЕНИ СКАЛИ
Поставете го Вашиот Sentria-систем на еден од 
обложените скалници, поддржувајќи го притоа задниот 
дел. Откако ќе го поставите уредот, вклучете го и уверете 
се дека педалот од Tech Drive е во неутрална положба.
Тркалајте ја правосмукалката напред-назад, така 
што ротационата четка ќе ја протресува облогата, 
ослободувајќи ја нечистотијата. �

ЧИСТЕЊЕ НА ДУШЕЦИ
Освен тоа што треба да ја исклучите цилиндричната 
четка, чистењето на површината на душеците се 
изведува на истиот начин како и чистењето на 
обложените скали. (Доколку на површината на душекот 
има ресести копчиња, цилиндричната четка би можела да 
ги искорне).
ЗАБЕЛЕШКА: Не пренесувајте го преносниот уред при 
вклучен мотор. Поставете го уредот на површината што 
сакате да ја чистите, па вклучете го. Исклучете го уредот 
за да го преместите на друго место.

За обично шмукање, кренете го предниот капак ㉑ 
и извлечете ја рачката од кревачот на ременот �. 
Употребете ја за да го завртите кревачот на ременот 
целосно в лево (спротивно од правецот на стрелките на 
часовникот), додека не се израмнат црвените стрелки. 
Ова ќе го запре вртењето на ротационата четка.
Вратете ја рачката од кревачот на ременот во затворена 
положба и спуштете го предниот капак. Употребете го 
Toe-Touch Control за да ја нагодувате главата за шмукање 
до најниската положба. �

Вертикален и преносен чистач

!
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Чистач со канистер и приклучоци
ТРЕТ ДЕЛ

Вашиот Kirby® Sentria™-систем располага со 
разновидни додатоци за зголемена сестраност. Во ова 
поглавје ќе зборуваме за:

Отстранување на главата за шмукање 
за да се претвори во чистач со 
канистер.
Употреба на приклучоците
Употреба на рачката за контрола на 
шмукањето
Употребата како компресор
Употреба на преносниот распрскувач 
и преносниот шампонер
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При нормална работа, триењето помеѓу ременот и металната оска 
на моторот може да предизвика металната оска на моторот на 
стане жешка на допир. 

На осовината од моторот не треба да има влакненца, коса или 
наслаги од ѓубре.

5 Заклучете ја спојката на приклучното црево, со вртење 
на бравата за прибор ㉒ докрај в десно (во правецот 
на стрелките на часовникот). (Бравата за прибор ќе го 

заклучи приклучното црево на уредот). Потоа спуштете го 
капакот на предното светло.
Кога ќе се постави приклучно црево, уредот автоматски ќе се 
прилагоди на максимална брзина за работа со црево.
ЗАБЕЛЕШКА: Доколку Sentria-системот не работи кога 
прекинувачот е на „ON“, погледнете на стр. 51. �

ПРЕТВОРАЊЕ ВО ЧИСТАЧ СО КАНИСТЕР/
ИНСТАЛИРАЊЕ НА ПРИКЛУЧНОТО 
ЦРЕВО
При употребата на различни додатоци за чистење, 
приклучното црево е поврзано на предниот дел од 
правосмукалката, на местото на главата за шмукање ㉕.
ЗАБЕЛЕШКА: Кога го поврзувате приклучното црево, 
можете да бирате меѓу вертикалната рачка � или 
преносната рачка �. За да ја инсталирате преносната рачка, 
погледнете на стр. 16.

1 За да го инсталирате приклучното црево, прво мора да 
го претворите во канистер, со тоа што ќе ја отстраните 
главата за шмукање. За таа цел, притискајте го долниот 

педал од Toe-Touch Control � до долу, сè додека главата не 
биде целосно крената. Исклучете го Tech Drive-помошникот 
за маневрирање со нагазување на сивата страна „N“ 
(означена со „N“ за неутрална положба) од Tech Drive N/D-
педалот �. Исклучете го Sentria™-системот со притискање 
на прекинувачот �, па извлечете го приклучокот. �

2 Кренете го предниот капак ㉑ и извлечете ја рачката од 
кревачот на ременот �. Употребете ја за да го завртите 
кревачот на ременот целосно в лево (спротивно од 

правецот на стрелките на часовникот), додека не се израмнат 
црвените стрелки.

3 Отклучете ја главата за шмукање со вртење на бравата 
за прибор ㉒ докрај в лево (спротивно од стрелките на 
часовникот). Кога е ослободена, главата за шмукање 

треба да паѓа нанапред. Кренете ја главата спротивно од 
Sentria-системот. �

4 На крајот на спојката за приклучното црево ќе 
забележите две куки. Поставете ги куките преку 
краевите на рамката за закачување ㉔, па турнете го 

отворот од цревото кон Sentria-системот. �

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАНИЕ:

!

!

Чистач со канистер и приклучоци
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ЦЕВКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ

Една или две цевки за продолжување може да се 
прикачат на крајот од цервото, за да се зголеми дострелот 
и ефикасната употреба на разните приклучоци. �

ПОВРШИНСКА ГЛАВА

Површинската глава може да се употребува за голи 
подови или за површинско чистење на теписи, како и под 
нискиот мебел.
Гумените тркала на главата овозможуваат нејзино мазно 
лизгање по површината на тврдите подови, без нивно 
гребење, како и шмукање со максимална моќ. �

Чистач со канистер и приклучоци

ЧЕТКА ЗА ПРАВ

Четката за прав може да се поврзе на приклучното црево 
или на продолжните цевки, за да се отстранува правот 
од секакви површини, вклучувајќи и заоблени или 
неправилни површини. �

МОНТИРАЊЕ НА ПРИКЛУЧОЦИ НА 
ПРИКЛУЧНОТО ЦРЕВО

За да приклучите алатки на цревото, лесно туркајте 
навртувајќи го помалиот крај од цревото во алатот. �
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ГЛАВА ЗА ТАПАЦИР

Главата за тапацир се употребува за чистење на 
тапациран мебел, обложени скали, како и облека. Таа 
може да се употребува и за чистење на внатрешноста на 
автомобилот.�

АЛАТ ЗА ПРОЦЕПИ СО ЧЕТКА 
НА ВРВОТ

Без четката што може да се отстранува, алатот за 
процепи може да се употребува за чистење на пукнатини, 
процепи, агли, длабнатини и тесни отвори.
Инсталирајте ја четката што може да се отстранува 
на крајот од алатот за процепи, за да отстранувате 
нечистотија од агли, ресести копчиња, помеѓу ребрата од 
радијаторите, како и чините на лизгачките прозорци. �

ЧЕТКА ЗА ЅИДОВИ И ПЛАФОНИ

Прикачете ја четката за ѕидови и плафони на рачката за 
контрола на шмукањето, за да чистите ѕидови, плафони, 
завеси и други површини. Потоа, на прикажаниот 
начин прикачете ја рачката за контрола на шмукањето 
на цевката(ите) за продолжување. Покрај тоа што 
овозможува олеснување на шмукањето, рачката за 
контрола на шмукањето овозможува и подобар агол за 
удобно чистење на ѕидови и плафони.
Совет: за да го шмукате горниот дел од рамките на 
вратите, или книгите на некоја полица, завртете ја 
четката за ѕидови и плафони за 180°. �

Чистач со канистер и приклучоци
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Чистач со канистер и приклучоци

УСЛУЖНА АЛАТКА

Користете за чистење теписи или подови на автомобил. �

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПРОТОКОТ НА 
ВОЗДУХОТ СО РАЧКАТА ЗА КОНТРОЛА 
НА ШМУКАЊЕТО
Некогаш, при користењето на приклучоците, шмукањето 
на пример, на завесите или нежните абажури, може да го 
контролирате количеството на шмукањето.
Рачката за контрола на шмукањето претставува вентил 
за контрола на количеството на шмукање. Лизгајте 
ја контролата напред-назад, додека не го постигнете 
саканиот степен на шмукање.
Рачката за контрола на шмукањето може да се користи со 
или без цевките за продолжување. �

ПОСТАВУВАЊЕ НА РАЧКАТА ЗА 
КОНТРОЛА НА ШМУКАЊЕТО

Рачката за контрола на шмукањето може да се користи 
на крајот од цевките за продолжување заради повисок 
дострел или на почетокот на цевките за продолжување 
заради понизок дострел. �
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4 Кога ги употребувате приклучоците на компресорот, 
на предниот дел од уредот мора да биде приклучена 
заштитата за довод на воздухот.

Прицврстете го чуварот на влезот на воздухот врз 
рамката за прикачување ㉔, на истиот начин како што би 
го сториле тоа со приклучното црево. Потоа заклучете 
го со вртење на бравата за прибор ㉒ докрај в десно (во 
правецот од стрелките на часовникот). �

3 Отклучете ја главата за шмукање ㉕ со вртење 
на бравата за прибор ㉒ докрај в лево (спротивно 
од стрелките на часовникот). Кога е ослободена, 

главата за шмукање треба да паѓа нанапред. Кренете ја 
главата спротивно од Sentria-системот. �

2 Кренете го предниот капак ㉑ и извлечете ја рачката 
од кревачот на ременот �. Употребете ја за да 
го завртите кревачот на ременот целосно в лево 

(спротивно од правецот на стрелките на часовникот), 
додека не се израмнат црвените стрелки. �

ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПРЕСОРОТ

Вашиот Sentria-систем може да се употребува и како 
компресор. За таа цел, прво мора да ја отстраните главата 
за шмукање ㉕.
ЗАБЕЛЕШКА: Кога го употребувате Вашиот Sentria-
систем како компресор, можете да бирате меѓу 
вертикалната рачка � или преносната рачка �. 

1 Исклучете го напојувањето, поставете го Tech 
Drive-помошникот за маневрирање во неутрална 
положба (погледнете го деталите на стр. 8) и 

притискајте го долниот педал на Toe-Touch Control � 
надолу додека главата не биде целосно крената. �

Чистач со канистер и приклучоци
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6 Поставете го големиот крај од приклучното црево 
врз издувот �. Порамнете ја индикаторската 
стрелка од крајот на цревото, со индикаторската 

стрелка од издувот, и завртете ја спојката од цревото в 
десно (во правецот на стрелките на часовникот), за да  
го прицврстите.
Доколку Sentria-системот не работи, погледнете  
на стр. 51. �

УПОТРЕБА КАКО КОМПРЕСОР

Вашиот Sentria-систем сега може да се употребува и 
како компресор.
Со прикачување на алатот за надувување/издувување 
врз приклучното црево, можете да надувувате играчки, 
душеци или кои било други предмети што се дуваат под 
мал притисок до 69 милибари. �

За да ги испумпате предметите, приклучете го цревото 
на предниот дел од уредот, па приклучете го алатот за 
пумпање/испумпување на цревото. Потоа приклучете го 
склопот на вреќата врз издувот.
Сега можете да го употребувате Вашиот Sentria-систем 
за испумпување на предмети. �

Чистач со канистер и приклучоци

ПОСТАВУВАЊЕ НА КОМПРЕСОРОТ 
(прод.)

5 За да го извадите целиот склоп на вреќичката, 
фатете го колекторот Mini Em-Tor � за рачката и 
вртете ја нанадвор од Sentria-системот колку што 

оди. Потоа извадете го.
Притиснете го копчето за ослободување на вреќичката 
�, па ослободете го горниот дел од надворешната трајна 
вреќичка спуштајќи го надолу. �
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Не употребувајте во преносниот распрскувач каков било 
вид на маслени бои или бои врз основа на растворувачи. 
Распрсканите запаливи и испарливи средства би можеле 
да навлезат во моторот и да се запалат.

ПРЕНОСЕН РАСПРСКУВАЧ

Преносниот распрскувач се користи само во режимот 
на компресор. Тоа е извонреден алат за нанесување на 
различни видови на течности со водена база, на секаков 
вид на површини. Распрскувањето може да се нагодува 
од многу фино до грубо.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ 
РАСПРСКУВАЧ

1 Одвртете ја теглата од преносниот распрскувач и 
наполнете ја до 3/4 со незапалива течност. Пред 
инсталирањето на теглата, уверете се дека цевката 

од преносниот распрскувач е прикачена на телото од 
пиштолот за прскање. �

2 Цврсто завртете го садот врз преносниот 
распрскувач и, во режимот на компресор, 
приклучете го преносниот распрскувач на крајот од 

приклучното црево.
Уверете се дека Вашиот Sentria™-систем е наместен 
како компресор. Приклучното црево треба да се поврзе 
на издувот �. �

УПОТРЕБА НА ПРЕНОСНИОТ 
РАСПРСКУВАЧ

1 Држете го преносниот распрскувач хоризонтално и 
насочете го кон парче весник. Вклучете го Sentria-
системот и притиснете го петлето на преносниот 

распрскувач, распрскувајќи го незапаливиот раствор на 
весник, за да го проверите начинот на прскање.
ЗАБЕЛЕШКА: Доколку за време на употребата, 
преносниот распрскувач треба да се навалува, турете 
помалку раствор во теглата. Со тоа ќе спречите големи 
капки во распрскувањето. �

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:!

Чистач со канистер и приклучоци
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Никогаш не чистете го преносниот распрскувач  
со запаливи течности за чистење. Распрсканите 
запаливи средства би можеле да навлезат во моторот  
и да се запалат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:!

УПОТРЕБА НА ПРЕНОСНИОТ 
РАСПРСКУВАЧ (прод.)

2 Завртете ја прскалката спротивно од Вас, нагодете 
го распрскувањето со вртење на контролата за 
нагодување на распрскувањето, што се наоѓа на 

петлето од преносниот распрскувач. �

3 Применувајте бавни, меки движења, за да го 
нанесете растворот на саканото место. Секогаш 
притискајте го петлето докрај, за да овозможите 

максимален проток. На тој начин ќе имате најдобра 
контрола врз распрскувањето. �

ЧИСТЕЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ 
РАСПРСКУВАЧ

1 Испразнете и измијте ја теглата на преносниот 
распрскувач со топла сапуница веднаш по 
употребата. �

2 Цевката од преносниот распрскувач треба исто така 
да се извади и измие. (Не заборавајте повторно да ја 
инсталирате по чистењето) �

Чистач со канистер и приклучоци
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ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ 
ШАМПОНЕР
Преносниот шампонер се користи само во режимот на 
компресор. Тој е наменет за брзо е лесно чистење на 
обложените скали и на местата каде што тешко се приоѓа 
со системот за шампонирање на теписи.

1 За да го поставите преносниот шампонер, 
приклучете ја капата од преносниот шампонер врз 
крајот од преносниот распрскувач. �

2 Отстранете ја теглата од преносниот распрскувач 
и наполнете ја со приближно 3/4 мешавина за 
шампонирање на теписи од Kirby® (мешајте 

според упатствата на шишето). За најдобри резултати, 
УПОТРЕБУВАЈТЕ САМО ШАМПОН ЗА ТЕПИСИ ОД 
KIRBY. �

3 Цврсто завртете ја теглата врз преносниот 
распрскувач, па приклучете го распрскувачот на 
крајот од приклучното црево.

(Уверете се дека Вашиот Sentria™-систем е наместен 
како компресор. приклучното црево треба да се поврзе на 
страничниот издув �. �

ЧИСТЕЊЕ НА ПРЕНОСНИОТ 
РАСПРСКУВАЧ (прод.)

3 Отворот за прскање, на предниот дел од 
распрскувачот исто така се вади, така што може 
да се исчисти и внатрешноста на распрскувачот и 

млазницата.
За да ја извадите млазницата, притиснете на двете 
резиња на нејзиниот преден дел и извлечете ја. (Кога ја 
враќате млазницата во предниот дел од распрскувачот, 
резињата мора да бидат порамнети со дупките на 
предниот дел од распрскувачот.)
Потоа наполнете ја теглата со вода. Прскајте вода, додека 
распрскувањето не стане чисто. По чистењето, составете 
го распрскувачот, за да не се изгубат деловите. �

Чистач со канистер и приклучоци
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Преносниот шампонер не се препорачува за употреба на тапацир 
или материјали како свила, брокат или кадифе. Доколку не сте 
сигурни, пробајте на мало парче од материјалот. Оставете го парчето 
да се исуши и проверете го пред да продолжите со шампонирање.

ВАЖНО:!

УПОТРЕБА НА ПРЕНОСНИОТ 
ШАМПОНЕР

1 Пред шампонирањето, темелно поминете ја 
површината со правосмукалка.
За да направите сапуница, вклучете го Sentria™-

системот и повлечете го петлето од преносниот 
распрскувач. Од наглавокот ќе излегува млаз од 
сапуница.
Сапуницата може да се распрскува директно врз 
површината што се чисти или врз обична хартиена вреќа 
или леѓен, па потоа да се нанесува на површината. �

2 Регулирајте го преносниот распрскувач за 
соодветното количество на сапуница, вртејќи ја 
контролата за распрскувањето, што се наоѓа на 

петлето. �

3 Втријте ја сапуницата во површината со помош 
на чиста, бела четка или сунѓер, сè додека таа 
не исчезне. Оставете ја површината целосно да 

се исуши.
Потоа шмукајте ја со соодветниот алат за чистење. Со 
тоа ќе ги отстраните сувите остатоци што содржат грини 
и ослободена нечистотија. �

Чистач со канистер и приклучоци
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Изборен прибор
ЧЕТВРТИ ДЕЛ

Изборниот прибор на Kirby® во голема мерка ја 
зголемува употребливоста на Вашиот Sentria™-систем. 
Во ова поглавје ќе зборуваме за:

Употреба на системот за 
шампонирање на теписи
Употреба на системот за нега на 
подови
Употреба на системот на  
турбо-прибор
Употреба на Zippbrush
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ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ
За да постигнете максимална чистота, пред 
шампонирањето темелно шмукајте ги теписите. Потоа, 
за да се подготвите за шампонирање, извадете ги 
надворешната трајна вреќа � и главата за шмукање ㉕.

1 Користејќи ја рачката, вртете го кревачот на 
ременот од главата на системот за шампонирање 
в десно (во правецот на стрелката на часовникот), 

додека не се израмнат зелените стрелки. �

2 Туркајте ги отворите, што се наоѓаат на страната 
од главата на системот за шампонирање на теписи, 
преку надворешните ремени од фиоката на 

системот за шампонирање на теписи. �

3 Туркајќи го ременот со прстот, вртете го кревачот 
на ременот в лево (спротивно од движењето на 
стрелките на часовникот) додека не се израмнат 

црвените стрелки. (Куката од кревачот на ременот ќе го 
зафати и растегне ременот.) �

4 Притиснете го долниот педал на Toe-Touch Control 
� додолу за да го кренете предниот дел од  
Sentria™-системот. �

Изборен прибор
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ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод.)

5 Туркајќи го склопот на главата на системот за 
шампонирање на теписи кон Sentria™-системот 
и преку оската на моторот ㉓, прикачете ги 

куките од долниот заден дел од главата на рамката 
за закачување ㉔. �

6 Турнете ја главата кон уредот и вртете ја бравата за 
приклучоци ㉒ в десно (во правецот на стрелките 
на часовникот) за да ја прицврстите главата. За да 

го активирате ременот, вртете ја рачката од кревачот 
на ременот в десно (во правецот на стрелките на 
часовникот), додека не се израмнат зелените стрелки. 
Потоа спуштете го предниот капак ㉑. �

7 Резервоарот за шампон се вади и треба да се полни 
и празни во мијалникот.
 ЗАБЕЛЕШКА: Резервоарот за шампон се вади  
и се става на истиот начин како колекторот Mini  
Em-Tor (за детален опис погледнете на стр. 10).

Одвртете ја големата чаша од горниот дел од резервоарот 
за шампон и завртете го вентилот за контрола на 
сапуницата целосно в лево (спротивно од стрелките на 
часовникот) до положбата OFF.
Држејќи го резервоарот за шампон рамно, наполнете го 
до полната линија со топла вода (не жешка).
Со помош на големата чаша од горниот дел од 
резервоарот, турете три полни чаши од шампонот за 
теписи на Kirby® во резервоарот за шампон. Не ставајте 
повеќе, бидејќи ќе се направи премногу пена.
ЗАБЕЛЕШКА: Со еден резервоар раствор ќе исчистите 
приближно 3 x 3,5m тепих. За големите теписи ќе треба 
да го дополните резервоарот за шампон.
Заменете ја големата чаша во отворот на горниот дел од 
резервоарот за шампон. �

Изборен прибор
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ПОСТАВУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод.)

8 Поставете го отворот на долниот преден дел од 
резервоарот за шампон врз издувот � на уредот, 
внимавајќи притоа да не ја истурате течноста врз 

Sentria™-системот или подот. Навалете го резервоарот 
за шампон спротивно од уредот, додека стрелките не 
се израмнат. Потоа, турнете го резервоарот за шампон 
надолу преку иглите за заклучување на издувот.
Завртете го резервоарот за шампон кон уредот (во 
правецот на стрелките на часовникот) и прицврстете го 
во лежиштето. �

9 Туркајте го кружното колено на малото гибливо 
црево во отворот на главата додека не легне на 
место. Цврсто вметнете го другиот крај преку 

наглавокот на долниот преден дел од резервоарот за 
шампон. �

УПОТРЕБА НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ

1 За да ја поставите главата на правилната висина, 
притискајте го горниот педал � од Toe-Touch 
Control, колку што е потребно за да се доведе 

главата во најниска положба. �
ЗАБЕЛЕШКА: Насилното туркање на ротационата 
четка во површината на теписите ќе ја намали нејзината 
способност за темелно чистење и може да ги оштети и 
ременот и ротационата четка.

2 Завртете го вентилот за контрола на сапуницата 
целосно в десно (во правецот на стрелките на 
часовникот), до положбата ON. Вклучете го Sentria-

системот и активирајте го Tech Drive-помошникот за 
маневрирање (за детален опис погледнете на стр. 8). 
Течењето на сапуницата ќе започне веднаш.
Ако го завртите вентилот целосно в лево, (спротивно од 
стрелките на часовникот), до положбата OFF, протокот 
на сапуницата сосема ќе запре.
Запирањето на сапуницата Ви овозможува темелно 
втривање на сапуницата во тепихот, пред да нанесете 
уште повеќе. Тоа Ви овозможува и да ги триете дамките 
на многу извалканите места. �

Изборен прибор
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Изборен прибор

УПОТРЕБА НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод.)
Движејќи го Sentria™-системот напред и назад, четката 
ќе ја пренесува ослободената пена во тепихот.
ЗАБЕЛЕШКА: Кога уредот се влече наназад, сапуницата 
треба да се расподелува по целата ширина на главата. 
Доколку не е така, побавно повлекувајте наназад и, 
по потреба, исчистете го филтерот од резервоарот за 
шампон (погледнете на стр. 35).
Откако сапуницата ќе постои на тепихот најмалку пет 
минути, соберете ја пената со завртување на резервоарот 
за шампон во положбата OFF. Поставете го уредот на 
најниското ниво и преминувајте со шампонерот преку 
пената cè додека таа не биде целосно собрана. Дел од 
влагата ќе cè собере во предниот дел од главата. Откако 
тепихот целосно ќе се исуши, шмукајте со исправениот 
Kirby®.�

ЧИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ

1 Турнете го долниот педал на Toe-Touch Control 
� додолу, за да ги кренете главата и собирникот, 
па исклучете го Sentria-системот и извлечете го 

напојниот кабел. �

2 Завртете го вентилот за контрола на сапуницата 
целосно в лево (во правецот на стрелките на 
часовникот), до положбата OFF.

Извлечете го малото гибливо црево од резервоарот за 
шампон. �

3 Кренете го предниот капак ㉑. Ослободете го 
ременот со вртење на кревачот на ременот в лево 
(спротивно од стрелките на часовникот), додека не 

се израмнат црвените стрелки. �
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ЧИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод.)

4 Завртете ја бравата за прибор ㉒ в лево (спротивно 
од правецот на стрелките на часовникот). Главата 
од системот за шампонирање на теписи/склопот на 

фиоката, ќе се навали нанапред.
Кренете го склопот на главата/собирникот од  
Sentria™-системот и однесете го во мијалникот. �

5 Отстранете го цревото од фиоката и исплакнете го. �

6 Вртете ја рачката од кревачот на ременот в десно 
(во правецот на стрелките на часовникот), додека не 
се израмнат зелените стрелки. Раздвојте ги фиоката 

и главата. Исплакнете ја фиоката. �

7 За да ја исчистите четката, турнете ги подлошките 
за палците, сместени на секој крај од пластичниот 
штитник, и завртете го штитникот нагоре и 

спротивно од четката.
Откачете го штитникот нежно извлекувајќи ги краевите 
од фиоката, веднаш зад ротационата четка.
Притиснете ја ротационата четка надолу од фиоката, 
истовремено со двата палци притискајќи ги двата краја 
од четката.
Исплакнете ги сите делови од фиоката на штитникот и 
четката и отстранете секакви влакненца од четката.
Истресете го вишокот од водата од четката поминувајќи 
со раката преку влакната и исушете ја со крпа. �

Изборен прибор
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Изборен прибор

ЧИСТЕЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ШАМПОНИРАЊЕ НА ТЕПИСИ (прод.)

8 За да го извадите резервоарот за шампон од издувот 
�, вртете го нанадвор од Sentria™-системот колку 
што оди, па кренете го нагоре. �

9 Извадете и исчистете ги капата од прозорчето за 
сапуница и сунѓерестиот филтер.
Исплакнете го резервоарот за шампон со студена 

вода и вратете ги капата од прозорчето, чашата и 
сунѓерестиот филтер на место.
ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да биде растегнат 
подолг период. Кога го ставате настрана, уверете се 
дека зелените стрелки на главата се порамнети. (Не 
заборавајте, пред замената на главата на уредот, да ги 
израмните црвените стрелки – погледнете го поглавјето 
Кревач на ременот, на стр. 10) �

ЗАМЕНА НА ИСТРОШЕН РЕМЕН ОД 
СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА 
ТЕПИСИ

1 За да го замените истрошениот ремен од системот 
за шампонирање на теписи, турнете ги подлошките 
за палците, сместени на секој крај од штитникот, и 

завртете го штитникот нагоре и спротивно од четката. �

2 Внимателно притиснете на краевите од четката 
надолу со палците. Четката ќе искокне и сега 
ременот може да се замени.

Уверете се дека ременот е поставен на средината на 
четката. 
ЗАБЕЛЕШКА: Употребувајте само одобрени ремени  
од Kirby®. �
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ЗАМЕНА НА ИСТРОШЕН РЕМЕН ОД 
СИСТЕМОТ ЗА ШАМПОНИРАЊЕ НА 
ТЕПИСИ (прод.)

3 Порамнете ги металните краеви со отворите на 
фиоката и притиснете ја четката додека не легне на 
место. Четката ќе пасува само доколку фиоката е 

правилно поставена.
ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да се растегнува кога 
се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, 
уверете се дека зелените стрелки се порамнети. �

Изборен прибор
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УПОТРЕБА НА ДОДАТОКОТ ЗА 
ПОЛИРАЊЕ ПОДОВИ KIRBY  
MIRACLE WAXER

1 За да го приклучите валчестиот апликатор на восок, 
поврзете ја горната половина од неговата рачка со 
долната половина (доколку тоа не е веќе сторено). 

Нагодувајте ја горната половина cè додека пружинестата 
игла од долната половина не легне во отворот во 
близината на дното од горната половина. �

Изборен прибор

УПАТСТВО ЗА KIRBY MIRACLE WAX
За подови од тврдо дрво, винил, плута и линолеум:
1. Темелно исчистете ја површината.
2. Приклучете ги главата и четката за полирање од 

системот за нега на подови на Kirby, следејќи 
ги упатствата на стр. 38 и 39, во поглавјето 
„Поставување на полирачот на подови“.

3. Најдобри резултати ќе постигнете нанесувајќи 
тенок слој од Kirby Miracle Wax со валчестиот 
апликатор. При овој чекор не се препорачува 
покривање на целата површина со восокот, 
бидејќи тој ќе се распредели при следниот чекор.

4. Со горниот педал од Toe-Touch Control пуштете 
ја главата додолу и рамномерно распоредете 
го восокот по целиот под со помош на четката 
за полирање од системот за нега на подови на 
Kirby. 

5. Оставете го да се суши 5 минути.
6. Откако ќе се исуши, полирајте со четката за 

полирање од системот за нега на подови на 
Kirby.

ЗАБЕЛЕШКА:   Кај многу изабените површини, 
можна е потреба од два слоја. 
Во тој случај, подобар резултат 
ќе постигнете со нанесување на 
повеќе тенки слоеви отколку со 
еден дебел слој.

За мермерни подови:
 Нанесете тенок слој и распределете го во 

правците прикажани во точка 4. Во овој случај 
не чекајте да се суши, туку веднаш полирајте.

Откако ќе ги изведете горе опишаните чекори, 
секојпат кога е потребно, подот може повторно да 
се полира со четката за полирање од системот за 
нега на подови. Нанесувајте дополнителен восок 
САМО доколку повторното полирање не дава 
задоволителни резултати.

ВАЖНО:
 Не користете го „Kirby Miracle Wax“ на гумени 

или асфалтни плочки. �

2 Туркајте го валјакот за восок, со вреќичката 
завртена кон закачениот крај на долгата рачка на 
валјакот, преку спојката на дното на рачката додека 

не се прицврсти. �
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6 По желба, подгответе ја долгата рачка од валјакот 
за восок за чување, со тоа што ќе ја ослободите 
пружинестата игла од долниот дел на рачката, 

туркајќи го притоа горниот дел кон закачениот крај.
ВАЖНО: За да спречите предвремено сушење на 
восокот, по секоја употреба затворајте го употребениот 
валјак во оригиналната амбалажа и цевка. �

5 Цврсто фатете ги и амбалажата и валјакот и 
повлечете ги од долгата рачка за нанесување на 
восок. За таа цел, туркајте го валјакот спротивно 

од дршката на рачката, кон рамката, за да ја притиснете 
пружината. Со тоа ќе можете да го турнете валјакот 
преку крајната капа. Добро затворете ја амбалажата, за да 
спречите предвремено сушење на восокот. До следната 
употреба чувајте го во испорачаната цевка и кренете го 
на безбедно место, подалеку од децата и миленичиња. �

УПОТРЕБА НА ДОДАТОКОТ ЗА 
ПОЛИРАЊЕ ПОДОВИ MIRACLE WAXER 
(прод.)

3 Повлечете ја вреќичката спротивно од валјакот и 
сочувајте ја амбалажата. Започнете со нанесувањето 
на восокот, во согласност со упатствата на кутијата, 

наведни на претходната страница. �

Изборен прибор

4 За да го отстраните валјакот за восок од долгата 
рачка, држете ја оригиналната амбалажа од валјакот 
завртена со отворот кон валјакот. Докрај турнете го 

валјакот за восок во амбалажата. Избегнувајте допирање 
на восокот со рацете. �
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За да не загубите контрола, не ставајте го уредот на крајот 
за полирање. За време на полирањето, педалот од Tech Drive 
мора да биде во неутрална положба.

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИРАЧОТ 
НА ПОДОВИ
Вашиот Sentria™-систем може да се употребува како 
ефикасен полирач на дрвени или керамички подови.
За да го користите полирачот на подови, прво мора да ја 
вметнете четката за полирање во главата за полирање на 
подови.

1 Поставете го ременот на средината од четката за 
полирање, помеѓу влакната од четката. �

2 Завртете ја главата за полирање и повлечете ги 
краевите од четката во отворите на секој крај 
од главата. Четката за полирање ќе пасува само 

доколку е правилно поставена. �

3 Со прстот притиснете го ременот нагоре кон 
ротационата четка. �

4 Држејќи го ременот на место, вртете ја рачката од 
кревачот на ременот в лево (спротивно од правецот 
на стрелките на часовникот), додека не се израмнат 

црвените стрелки. Куката од кревачот на ременот ќе го 
зафати и растегне ременот нагоре кон главата. �

Изборен прибор

ВНИМАНИЕ:!
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За да не загубите контрола врз полирачот кога четката е на 
подната површина, фатете ја рачката пред да го приклучите 
напојниот кабел во приклучницата и пред го го вклучите 
прекинувачот на ON. За да избегнете можно оштетување на 
меките плочки или оставање траги на голите подови кои се 
третирани со восок и полирани, ослободете го педалот од 
Tech Drive-помошникот за маневрирање.

ВНИМАНИЕ:!

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОЛИРАЧОТ НА 
ПОДОВИ (прод.)

5 Поставете ги куките од задниот дел од главата 
преку рамката за закачување ㉔, па притиснете ја 
главата кон Sentria™-системот.

Завртете ја бравата за приклучоци ㉒ сосема в десно 
(во правецот на стрелките на часовникот) за да ја 
прицврстите главата. �

6 За да ги активирате погонскиот ремен и четката за 
полирање, вртете ја рачката од кревачот на ременот 
в десно (во правецот на стрелките на часовникот), 

додека не се израмнат зелените стрелки. Спуштете го 
предниот капак ㉑. �

7 НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГО Tech Drive-помошникот 
за маневрирање заедно со полирачот на подови.
Со нагазување на сивата страна „N“ од Tech Drive 

N/D-педалот �, поставете го Tech Drive-помошникот за 
маневрирање во неутрална положба. �

УПОТРЕБА НА ПОЛИРАЧОТ 
НА ПОДОВИ

8 Бидејќи уредот почнува да се движи штом четката 
за полирање го допре подот, уверете се дека 
главата за полирање е на највисокото нагодување. 

Притиснете го долниот педал на Toe-Touch Control �
додолу за да ја кренете главата за полирање до горе.
Вклучете го Sentria-системот, држејќи ја рачката на 
уредот. �

Изборен прибор
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УПОТРЕБА НА РАСЧЕШЛУВАЧОТ 
НА ТЕПИСИ
Вашиот расчешлувач на подови од Kirby® може да се 
користи и како освежувач на теписи, за освежување на 
влакната на истапканиот тепих.

1 Пред освежувањето на тепихот, кренете ја главата 
до горе со притискање на долниот педал � од  
Toe-Touch Control до долу.

Поставете го чистачот врз тепихот што ќе го  
освежувате. �

2 Приклучете го напојниот кабел. Исклучете го Tech 
Drive-помошникот за маневрирање со притискање 
на сивата страна „N“ од Tech Drive N/D-педалот �.

Цврсто држејќи ја рачката, вклучете го чистачот со 
притискање на прекинувачот ON. �

УПОТРЕБА НА ПОЛИРАЧОТ НА 
ПОДОВИ (прод.)

9 Притиснете го горниот педал � на Toe-Touch 
Control за да ја спуштите четката за по еден степен. 
Спуштете ја четката колку што тоа го дозволува 

Toe-Touch Control.
Додека полирачот работи, движете го Sentria™-системот 
преку подот како да чистите тепих, применувајќи бавни, 
рамномерни движења.
ЗАБЕЛЕШКА: Ременот не треба да се растегнува кога 
се чува кренат подолг период. Кога го ставате настрана, 
уверете се дека зелените стрелки се порамнети. �

ПОДЛОШКА ЗА ТВРДИ ПОДОВИ

Повеќе информации за поставувањето и употребата на 
подлошката за тврди подови ќе најдете на стр. 16. �

Изборен прибор
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Уверете се дека од површината не стрчат метални предмети, 
како притискачи, шајки и сл.  Тие може да ги оштетат 
хартијата за стружење и турбо-приборот. Тие би можеле и 
да предизвикаат искри, кои може да го запалат правот. По 
подолго стругање, заменете ја филтер-вреќичката за една 
употреба, бидејќи правот е многу фин и може да ги затне 
порите од вреќичката. 

ВНИМАНИЕ:!

УПОТРЕБА НА РАСЧЕШЛУВАЧОТ НА 
ТЕПИСИ (прод.)

3 Спуштете ја главата на расчешлувачот на теписи 
за по еден степен, притискајќи го горниот педал од 
Toe-Touch Control �. Штом четката го допре подот, 

престанете со нејзино спуштање. �

4 Потоа, исклучете го Tech Drive-помошникот за 
маневрирање со притискање на црвената страна „D“ 
од Tech Drive N/D-педалот. Сега сте подготвени да 

го освежите тепихот со повлекување на чистачот напред-
назад преку тепихот.
ЗАБЕЛЕШКА: •  Доколку кај теписите од коноп четката 

ја спуштите премногу, тоа може да 
предизвика ресење на тепихот. Не 
освежувајте нежни теписи.

 •  Ременот не треба да се растегнува кога 
се чува кренат подолг период. Кога 
го ставате настрана, уверете се дека 
зелените стрелки се порамнети. �

ПОСТАВУВАЊЕ НА ТУРБО-ПРИБОРОТ

Turbo Accessory System може да се користи за 
разновидни задачи во домаќинството. Тој е стружач, уред 
за полирање и уред за триење.

ТУРБО-СТРУЖЕЊЕ

1 За да го поставите Turbo Accessory System како 
стружач, откачете ја заштитата за прав од задниот 
дел од алатот и извадете ја. �

2 Завртете ги рачките од стегите, странично од  
турбо-приборот нагоре, за да ги отворите стегите. �

Изборен прибор
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При турбо-стружење секогаш носете безбедносни очила.

ПОСТАВУВАЊЕ НА 
ТУРБО-СТРУЖАЧОТ (прод.)

3 Одберете го соодветниот степен на хартијата 
за стружење што Ви е потребна за работата. 
Употребете фина хартија за завршна обработка или 

груба хартија, за груби површини или за отстранување 
на боја.
Вметнете го листот во предната стега и заклучете ја 
рачката од стегата.
ЗАБЕЛЕШКА: Со стружачот доаѓаат три вида на хартија 
за стружење. Секое парче е стандарден лист од 1/3. �

4 Цврсто замотајте ја хартијата околу долниот дел 
од турбо-приборот и вметнете го крајот во задната 
стега. Заклучете ја задната стега. �

5 Поставете го турбо-приборот на рамна површина, 
замотајте ја заштитата за прав околу стружачот со 
отворот завртен нагоре и заклучете ја. �

6 Вметнете го приклучното црево во крајот од  
турбо-приборот.
Фатете го додатокот за стружење на предниот и 

задниот дел и вклучете го Sentria™-системот. Потоа 
притиснете на копчето ON, на горниот дел од стружачот.
Полека движете го по површината, со примена на слаб 
притисок. Оставете го стружачот да си ја врши работата. 
Не применувајте сила и не потпирајте се врз него. Алатот 
најдобро работи при најголема брзина. �

Изборен прибор

ВНИМАНИЕ:!
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ТУРБО-ПОЛИРАЊЕ

Прикачете ја подлошката со вештачкото јагнешко 
крзно на истиот начин како и при прикачувањето на 
хартијата за стружење (стр. 42). Турбо-приборот сега 
станува полирач. Употребувајте го за полирање на тврди 
површини третирани со восок, како површини на маси, 
панели на ѕидовите и големи рамни површини. Може да 
се употребува и за полирање на автомобили.
При полирањето не се користи заштитата за прав. �

ТУРБО-ТРИЕЊЕ

Прикачете ја подлошката за триење од најлонска мрежа 
на истиот начин како и при прикачувањето на хартијата 
за стружење (стр. 42). Турбо-приборот сега станува 
алат за триење. Употребувајте го за триење на тврди 
површини, како на пример, керамички плочки итн. (не 
употребувајте го на бојадисани површини).
При употребата на подлошката за триење не се користи 
заштитата за прав. �

Изборен прибор
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Не применувајте ја орбиталната масажа на потечени или 
воспалени места, на нозе со проширени вени, места на кои 
кожата е испукана, необјаснива тапа болка или умртвена 
кожа, освен доколку лекарот тоа го одобри. Децата мора да 
се надгледуваат кога го користат масажерот.

УПОТРЕБА НА ЧЕТКАТА ZIPPBRUSH

Кога ќе се приклучи на приклучното црево, четката 
Zippbrush може да се употребува за чистење на 
разновидни површини, вклучувајќи тапацир и обложени 
скалила. Може да се употребува и за чистење на 
внатрешноста на автомобилите.
Најдобри резултати ќе постигнете доколку четката 
Zippbrush не ја притискате многу. Оставете ја четката да 
врти со максимална брзина, нежно поместувајќи ја од 
едниот до другиот крај на површината што ја чистите.

ЧИСТЕЊЕ НА ЧЕТКАТА ZIPPBRUSH

1 За да ја исчистите четката Zippbrush, притиснете 
го копчето на предниот дел од четката, за да го 
ослободите надворешниот прстен од четката.

При притискање на копчето за ослободување, 
избегнувајте примена на притисок врз надворешниот 
прстен од четката. �

2 Извадете ја средишната четка/воздушна турбина од 
алатот и отстранете ги честичките или влакненцата 
од четката и турбината. Отстранете и секакви 

честички останати во шуплината на алатот. �

3 Вратете ја четката/турбината за воздух назад во 
алатот и вртете ја додека јазичињата не паднат 
во отворите. Закачете го јазичето од задниот дел 

од прстенот на четката во малиот отвор од алатот и 
вклопете го. �

Изборен прибор

ВНИМАНИЕ:!
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Совети за ракување/одржување
ПЕТТИ ДЕЛ

Вашиот Kirby® Sentria™-систем е високософистициран 
систем за одржување на домаќинството. Како и повеќето 
модерни уреди, тој бара скромно ниво на рутинско 
одржување, за да може правилно да работи. Во ова 
поглавје од прирачникот се претставени совети за 
ракување и одржување на Вашиот Sentria-систем. Во ова 
поглавје ќе зборуваме за:

Менување на ременот на главата 
за шмукање
Нагодување на цилиндричната четка, 
за оптимална работа
Замена на разни делови
Совети за одржување
Корисни одговори на прашања/
Барање грешки
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Совети за ракување/одржување

МЕНУВАЊЕ НА РЕМЕНОТ НА ГЛАВАТА 
ЗА ШМУКАЊЕ
По подолга употреба, ременот од главата за шмукање 
на Вашиот Sentria™-систем може да стане растегнат 
и истрошен, што предизвикува негово испаѓање. 
Погледнете на стр. 11 - Индикаторска сијаличка за 
работата на ротационата четка.) Доколку дојде до ваква 
состојба, едноставно заменете го стариот ремен со нов.

1 ЗАБЕЛЕШКА: Употребувајте само одобрени 
ремени од Kirby®.
За да го замените ременот, отстранете ја главата од 

Sentria-системот. Потоа олабавете го ременот, вртејќи ја 
рачката од кревачот на ременот � в десно (во правецот 
на стрелките на часовникот), додека не се израмнат 
зелените стрелки. �

2 Отклучете ја долната плоча ㉖ со откачување на 
двете резиња на задниот дел од главата. �

3 Повлечете го задниот раб од долната плоча за да ја 
извадите од главата.
Имајте го на ум нагодувањето на висината на 

влакната на ротационата четка (1, 2 или 3).
Извадете ги ременот и ротационата четка. �

4 Извлечете го стариот ремен и заменете го со нов. �
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НАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ЦИЛИНДРИЧНАТА ЧЕТКА
По подолга употреба, влакната од цилиндричната четка 
се трошат. Тоа ја намалува ефикасноста на чистењето.
Меѓутоа, краевите од цилиндричната четка можат да се 
нагодуваат така што можете да ги продолжите влакната, 
овозможувајќи и на четката повторно да работи како 
нова. �

Совети за ракување/одржување

МЕНУВАЊЕ НА РЕМЕНОТ НА ГЛАВАТА 
ЗА ШМУКАЊЕ (прод.)

5 Уверете се дека нагодувањето на висината на 
влакната на цилиндричната четка (1,2 или 3) 
е еднакво на двата краја, како и кога четката е 

отстранета. Погледнете подолу, за објаснувања околу 
нагодувањето на висината на влакната на ротационата 
четка (1, 2 или 3). Вратете ги ременот и ротационата 
четка назад во главата. Едниот крај од пластичната 
ротациона четка е поголем од другиот, поради што, 
ротационата четка ќе пасува во главата само од 
една страна.
Потоа центрирајте го ременот врз четката. �

6 Вратете ја долната плоча поставувајќи ја прво  
на предниот дел од граничникот, па повлечете  
ја преку задниот граничник на главата за  

шмукање ㉕. Прицврстете ја долната плоча со помош  
на двете резиња. �

7 Употребете ја рачката од кревачот на ременот 
�, за да завртите в лево (спротивно од правецот 
на стрелките на часовникот), додека не се 

израмнат црвените стрелки. Тоа ќе го растегне ременот 
подготвувајќи го враќањето на главата на Sentria™-
системот.
Сега сте подготвени да ја вратите главата и го вклучите 
ременот. �
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Совети за ракување/одржување

НАГОДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА 
ЦИЛИНДРИЧНАТА ЧЕТКА (прод.)

1 Отстранете ја главата за шмукање ㉕ од Sentria-
системот. �

2 Олабавете го ременот, вртејќи ја рачката од 
кревачот на ременот � в десно (во правецот на 
стрелките на часовникот), додека не се израмнат 

зелените стрелки.
Отклучете ги двете резиња на задниот дел од главата, за 
да ја отстраните долната плоча ㉖.
Потоа извадете ја четката од главата. �

3 По желба, вртете ги краевите од пластичната 
ротациона четка до 1., 2. или 3. степен. Колку 
е поголем бројот на засеците толку повеќе се 

издолжуваат влакната.
Вртете ги страничните пластични краеви од ротационата 
четка, гледајќи одозгора, при што се видливи 
соодветните броеви на степените. Уверете се дека двата 
пластични краја од ротационата четка се нагодени на 
истиот број на степени. �

4 Вратете ја цилиндричната четка во главата, 
уверувајќи се дека двата пластични краја од четката 
се поставени на истиот засек (1, 2 или 3).

Вратете ја долната плоча поставувајќи ја прво 
на предниот дел од граничникот, па повлечете ја 
преку задниот граничник на главата за шмукање ㉕. 
Прицврстете ја долната плоча со помош на двете резиња.
Со помош на рачката, закачете го ременот врз кревачот 
�, па завртете го кревачот на ременот в лево (спротивно 
од правецот на стрелките на часовникот), додека не се 
израмнат црвените стрелки. Тоа ќе го растегне ременот, 
подготвувајќи го враќањето на главата на Sentria™-
системот. �
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ТРОШЕЊЕ/ЗАМЕНА НА ТРКАЛАТА

Тркалата Kirby® се изработени со гиблива обвивка 
која е конструирана да спречи абење на теписите и 
оштетување на необложените подови. По подолг период 
на користење, обвивката на тркалата ќе се истроши и 
тркалата ќе треба да се заменат.
Повремено проверувајте ја обвивката на тркалата, за да 
утврдите дали тркалата треба да се заменат. Материјалот 
на обвивката има посветла боја од самото пластично 
тркало. Доколку потемната пластика од тркалото се гледа 
низ обвивката, тркалата треба да се заменат. Тркалата 
не можат да се заменуваат од страна на корисникот. 
Обратете се во Вашиот овластен центар за сервисирање 
на Kirby, за да ги заменат тркалата. � 

ЗАМЕНА НА КАБЕЛОТ

Доколку електричниот кабел, со кој Sentria™-системот 
се поврзува во приклучницата, со тек на време се 
прекине или прегори, НЕ УПОТРЕБУВАЈТЕ ГО 
УРЕДОТ. Веднаш обратете се во Вашиот овластен 
центар за сервисирање на Kirby, за да го заменат.
Не поминувајте со Вашиот Sentria-систем преку кабелот, 
за да не го оштетите. Исто така, исклучувајте го уредот 
со фаќање на приклучокот на крајот од кабелот, а не 
влечејќи го самиот кабел. �

ЗАМЕНА НА ПРЕДНОТО СВЕТЛО

Доколку прегорат една или повеќе од трите ЛЕД 
сијалички во склопот на предното светло, побарајте 
резервни сијалички кај Вашиот овластен дистрибутер  
на Kirby®.  �

СОВЕТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

Внимавајте по целата должина од ротационата четка и 
лентата од појасот да нема влакненца, конци, коса или 
други наслаги од ѓубре. Тоа ќе овозможи ротационата 
четка да работи со максимален потенцијал.

На осовината од моторот не треба да има влакненца, 
коса или наслаги од ѓубре. �

Совети за ракување/одржување
Замена на разни делови
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П ШТО Е ТОА ДВОЈНО ИЗОЛИРАНА МАШИНА? (Сервисирање на двојно  
изолирани уреди) 

О Кај двојно изолираните уреди, наместо заземјување, поставени се два система на 
изолација. На уредот со двојна изолација му е потребен вод без заземјување и не 
треба да му се додава вод за заземјување. О. Двојно изолираниот уред е означен со 
зборовите „DOUBLE-INSULATED“ (за САД и Канада). Уредот може да биде 
означен и со симболот       (квадрат во квадрат).

Сервисирањето на двојно изолиран уред бара крајна грижливост и знаење на системот, 
и треба да го изведува само квалификуван сервисен персонал.
Заради одржувањето на безбедноста, како и задржувањето на правото на гаранција, 
резервните делови за овој двојно изолиран модел на Sentria™ мора да бидат 
оригинални делови на Kirby®.

П ШТО ДА ПРАВАМ АКО МОТОРОТ НЕ РАБОТИ КОГА ЌЕ ГО ВКЛУЧАМ Sentria-
СИСТЕМОТ?

О Повеќето јавувања во сервисните центри се непотребни. Проверувањето на 
само неколку едноставни работи може да Ви заштеди многу пари, време и 
мака. Кога Вашиот Sentria-систем не работи како што треба, проверете ги следните 
работи пред да го повикате овластениот сервисен персонал.

ДОКОЛКУ МОТОРОТ НЕ РАБОТИ КОГА ЌЕ СЕ ПРИТИСНЕТЕ ПРЕКИНУВАЧОТ 
ON-OFF.
1. Уверете се дека напојниот кабел е приклучен во приклучница и дека во 

приклучницата има струја. (Проверете да не е прегорен некој осигурувач, некоја 
склопка или да нема некој проблем со електродистрибуцијата).

2. Уверете се дека приклучокот од кабелот е целосно вметнат во уредот.
3. Проверете дека нема прекини во изолацијата на напојниот кабел. Доколку кабелот е 

оштетен, набавете нов. НЕ ОБИДУВАЈТЕ СЕ ДА ГО ПОПРАВАТЕ. Употребувајте 
само оригинален напоен кабел од Kirby. Не употребувајте стандардни кабли за 
продолжување.

4. Уверете се дека секој приклучок или прибор е правилно монтиран на предниот дел од 
погонскиот дел. Уредот нема да работи ако главата за шмукање ㉕, приклучокот за 
цревото, штитникот за доводот за воздух или приклучната глава со четка не се 
наместени.

5. Уредот нема да работи доколку склопот на филтер вреќичката/колекторот  
Mini Em-Tor �, приклучното црево или резервоарот за шампонот за теписи не се 
правилно монтирани на издувот �.

6. Склопот на филтер вреќичката/колекторот Mini Em-Tor, приклучното црево или 
резервоарот за шампонот за теписи мора да „кликнат“ во лежиштето, за да може 
уредот да работи. Доколку наглавокот е премногу тесен и имате потешкотии да го 
инсталирате горното, капнете малку вода на заптивката, за да го намалите триењето и 
да ја олесните инсталацијата.

П ШТО ДА ПРАВАМ АКО Sentria-СИСТЕМОТ НЕ ГИ СОБИРА ВЛАКНАТА ИЛИ 
НЕЧИСТОТИЈАТА ОД ТЕПИХОТ?

О l. Погледнете дали ротационата четка се врти, кога Sentria-системот работи.
2. Доколку ротационата четка не се врти слободно, ременот е лабав или скинат, или не е 

поставен на оската на моторот ㉓.
3. Доколку ременот не е поставен на оската на моторот ㉓, отстранете ја главата и 

следете ги упатствата на стр. 11. Погледнете ги упатствата на стр. 48, за 
продолжување на влакната.

4. Доколку ременот е во добра состојба, а четката работи, проверете да не се истрошени 
влакната и, по потреба, заменете ја ротационата четка.

Прашања и одговори/Барање грешки
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ВАЖНО: Секогаш бидете внимателни кога чистите скали.

Совети за ракување/одржување
Прашања и одговори/Барање грешки

За да проверите дали е истрошена, превртете ја главата за шмукање ㉕ и поставете 
линијар до металната долна плоча. Доколку влакната се под или едвај го допираат 
линијарот, ротационата четка треба да се нагодува. Повеќе податоци ќе најдете на 
стр. 48.

5. Уверете се дека висината на главата е нагодена така што ќе ја постави четката во 
допир со тепихот. Употребете го Toe-Touch Control за соодветно нагодување. 
Погледнете на стр. 8.

6. Проверете да не е полна вреќата.
7. Проверете да не е затната цевката.

П КОГА ГО УПОТРЕБУВАМ МОЈОТ Sentria™-СИСТЕМ ЧУВСТВУВАМ 
МИРИЗБА НА ЗАПАЛЕНА ГУМА. ШТО ДА ПРАВАМ?

О 1. Погледнете дали ротационата четка се врти, кога Sentria-системот работи. 
Доколку не, тогаш ротационата четка може да е заглавена поради замоткани конци 
околу краевите. Извадете ја ротационата четка и проверете дали слободно се врти на 
двата краја. Погледнете на стр. 46.

2. Ременот можеби не е докрај вклучен (или исклучен). Уверете се дека зелените или 
црвените стрелки на кревачот на ременот � целосно се поклопуваат.

3. Доколку лабавиот ремен остава црни траги на оската на моторот ㉓, нежно 
отстранете ги со помош на челична волна или хартија за стружење и заменете го 
ременот.

П КАКО ДА ГО ШМУКАМ ДУШЕКОТ?
О l. Тргнете ја сета постелнина, вклучувајќи ја и облогата на душекот.
2. Претворете го Вашиот исправен Sentria-систем во преносен чистач. Погледнете го 

поглавјето „Подвижно чистење“ на стр. 16.
3. Поставете го преносниот чистач на душекот.
4. Исклучете го Tech Drive-помошникот за маневрирање со нагазување на сивата страна 

„N“ (означена со „N“ за неутрална положба) на N/D-педалот �.
5. Ослободете ја ротационата четка. 
6. Приклучете го Вашиот Sentria-систем во струја и вклучете го.
7. Спуштете ја главата за шмукање притискајќи го горниот педал од Toe-Touch Control 

� до крајната положба.
8. Започнете со шмукање.

П КАКО ДА ГИ ШМУКАМ ОБЛОЖЕНИТЕ СКАЛИ?
О Постојат неколку начини? Можете да ги употребите:

•  подвижниот чистач (погледнете на стр. 16)
•  четката Zippbrush (погледнете на стр. 45)
•  или главата за тапацир (погледнете на стр. 21)

П КАКО ДА ЧИСТАМ ПОД КРЕВЕТОТ?
О Вашиот Sentria-систем може да се употребува во режимот на чистење со црево 

(погледнете на стр. 19), за чистење под креветите или нискиот мебел со помош на 
рамната глава.
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П КАКО ДА ГО ШМУКАМ ТАПАЦИРАНИОТ МЕБЕЛ?
О 1.Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19. (Не употребувајте ја главата за 

шмукање ㉕ кај мебелот.)
2. Употребете го приклучното црево со или без следните приклучоци:

• глава за тапацир
•  алат за процепи со четка на врвот (Употребувајте го помеѓу седиштата од мебелот и 

во процепи.)
• незадолжителната четка Zippbrush

Незадолжителната четка Zippbrush користи ротациони четки за кревање на влакна и за 
отстранување на вгнездена нечистотија и животински влакна од материјалот. При 
употребата на четката Zippbrush, движете ја бавно од едната до другата страна на 
површината. Не применувајте силен притисок, бидејќи тоа ќе го забави дејството на 
четката. (Доколку четката се заглави и престане да врти, едноставо вртете ја 
внатрешната ротациона четка во правецот на стрелките на часовникот, за да ја 
ослободите, па отпуштете. По ова би требало да продолжи да се врти.)
За да ги чистите тешкодостапните копчиња од тапацирот, употребете го тесниот врв од 
четката Zippbrush, сместен на спротивната страна од цревото, за да ја ослободите 
нечистотијата. (Повеќе информации за употребата и одржувањето на изборната четка 
Zippbrush ќе најдете во одделот Zippbrush, на стр. 45).

П КАКО ДА ГИ ЧИСТАМ ЅИДОВИТЕ И ПЛАФОНОТ?
О 1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. Прикачете една или две цевки за продолжување на приклучното црево, вметнувајќи 

го цревото во отворот од цевката за продолжување и вртејќи додека не се заклучи.
3. Прикачете ја рачката за контрола на шмукањето на крајот од цевката за 

продолжување.
4. Прикачете ја четката за чистење на ѕидови и плафони, на крајот од рачката за 

контрола на шмукањето. Рачката за контрола на шмукањето не Ви овозможува само 
регулирање на протокот на воздухот, туку Ви овозможува и нагодување на четката за 
чистење на ѕидови и плафони на соодветните агли, за симсови, прозорски лајсни, 
ѕидови и плафони.

П КАКО ДА ГО ШМУКАМ АВТОМОБИЛОТ?
О Вашиот Sentria™-систем е опремен со разновиден алат што ќе Ви помогне во 

чистењето на Вашиот автомобил. Покрај тоа, незадолжителната четка Zippbrush 
можете да ја употребувате и за шмукање на тапацирот во автомобилот, подните 
облоги, простирките и багажникот. (Погледнете го одделот Zippbrush, на стр. 45 за 
повеќе информации за употребата и одржувањето на четката Zippbrush).

1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. Крајот од приклучното црево можете да го употребувате за обично шмукање или на 

него да приклучите некој од разновидните алати.
3. Предлагаме да ја употребувате главата за тапацир (или изборната четка Zippbrush), за 

чистење на седишта, просторот под седиштата, како и на багажникот.
4. Употребувајте го алатот за процепи (со или без малата четка од алатот за процепи), за 

мали, тешкодостапни места, како просторот помеѓу ветробранското стакло и 
инструментната табла, како и просторот помеѓу седиштата.

5. Употребете ја четката за прав, за да ја исчистите инструментната табла.
6. Употребувајте ја услужната алатка за собирање на камчиња и тешки честички од 

простирките и подните облоги.

Прашања и одговори/Барање грешки
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П КАКО ДА ГИ ЧИСТАМ ОСТАНАТИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ДОМОТ?
О Книги и полици за книги:
1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. Прикачете ја четката за прав на крајот од приклучното црево и „чистете“ го правот од 

книгите и полицата. 
3. Другите опции вклучуваат употреба на цевката за продолжување, со четката за прав 

или четката за ѕидови и плафони, за чистење на горниот дел од полицата.
Абажури и слики:
1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. Прикачете ја четката за прав на рачката за контрола на шмукањето. Потоа поврзете ја 

дршката со приклучното црево. Пред да го чистите правот од абажурите, проверете 
го протокот на воздухот со регулирање на вентилот за контрола на шмукањето, на 
рачката за контрола на шмукањето. Чистете ги уметничките дела обложени со стакло 
и рамките од сликите.

Тесни отвори:
1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. Прикачете ја четката за прав на рачката за контрола на шмукањето. Потоа поврзете ја 

дршката со приклучното црево. Пред да го чистите правот од домашните 
електронски уреди, проверете го протокот на воздухот со регулирање на вентилот за 
контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето.

3. За да го чистите правот на мали тешкодостапни простори, поврзете го алатот за 
надувување/издувување, на крајот од приклучното црево.

Плетен мебел и корпи:
1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. Прикачете ја четката за прав на кракот од приклучното црево. Вашата четка за прав е 

одлична за пукнатините и процепите кај плетениот мебел и другите нерамномерни 
површини.

Завеси и ролетни:
1. Претворете го во канистер. Погледнете на стр. 19.
2. За чистење на завесите, прикачете една или две цевки за продолжување на 

приклучното црево. Поврзете ја рачката за контрола на шмукањето на цевката за 
продолжување, па поврзете ја главата за тапацир. Пред да го чистите правот од 
домашните електронски уреди, проверете го протокот на воздухот со регулирање на 
вентилот за контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето.

Вентилот за контрола на шмукањето, на рачката за контрола на шмукањето, го регулира 
протокот на воздухот и го спречува повлекувањето на завесите од корнизите.
За ролетните следете слична постапка, користејќи ја четката за прав наместо главата за 
тапацир. Доколку ја употребувате рачката за контрола на шмукањето, не заборавајте 
целосно да го затворите вентилот за контрола на шмукањето, за да одржите максимален 
проток на воздух.

ПШТО ДА ПРАВАМ АКО ФИЛТЕР ВРЕЌИЧКАТА СМРДИ?
О Заменете ја. Заменете ја вреќичката за една употреба кога нечистотијата ќе ја 

достигне линијата за полнење. Не преполнувајте ја. 
1. Може да набавите и Odorific II, миризливо средство што ја прави вашата соба да 

мириса чисто и свежо. Турете неколку капки на топче памук и ставете го во 
надворешната трајна вреќа. Список на други производи од Kirby® ќе најдете на стр. 
56 и 57.

Совети за ракување/одржување
Прашања и одговори/Барање грешки
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Вашиот локален овластен дистрибутер е достапен за одговори на сите 
прашања во врска со набавката или работењето на Вашиот систем за 
нега на домаќинството Sentria™.

Компанијата Kirby има на располагање и стручно лице за односи со 
корисниците, кое ќе Ви одговори на сите прашања во врска со системот 
за нега на домаќинството Sentria или ќе Ви го даде името на најблискиот 
дистрибутер на Kirby.

На службата за односи со корисниците на САД можете да ù се  
обратите преку:

е-пошта consumer@kirbywhq.com

телефон  00 800 547 292 72

факс 001-216-529-6146

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

Нашето работно време е од 08:00 до 17:00 часот по источно американско 
време. Од понеделник до петок

Consumer Relations
Имате прашање? Ви треба помош?
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Производи за нега на домот од Kirby®
Од Вашите фабрички овластени дистрибутери и  
сервисни центри

ПРОИЗВОДИ ЗА КОНТРОЛА НА АЛЕРГЕНИ
Филтер вреќички за микроалергени 
Го намалува присуството на вообичаениот прав од домаќинствата, поленот,  
трошките и други честички. 

Шампон за контрола на алергени
Ги неутрализира честичките од грините. Ги намалува алергените предизвикани од 
полен. Ги чисти теписите и им дава сјај.

Крпа од микрофибер
Употребувајте ја за бришење прав. Таа е 30 пати пофина од памук. Впива течност, 
нечистотија и кал, 4 пати повеќе од својата тежина. Се пере.

СЕМЕЈСТВОТО НА ШАМПОНИ НА ТЕПИСИ
Carpet Shampoo
Високоефективен производ да длабинско чистење на теписи и черги. Безбеден за 
теписите и неотровен. 

Multi-Purpose Spot Remover
Готов раствор за секојдневни дамки. Само напрскајте го на дамката и впијте со чиста, 
бела крпа. Одличен за употреба пред шампонирањето, при што не е потребно впивање. 

Pre-Treatment for Heavy Traffic Areas
Високоефективен раствор што Ви дава „предност“ при шампонирањето. Само 
напрскајте неколку минути пред шампонирањето, на многу извалканите патеки, влезни 
и фреквентни места.

ФАМИЛИЈА НА ОТСТРАНУВАЧИ НА ДАМКИ
Kirby Foam
Ефикасна за многу извалкани обложени скали и други тешкодостапни места.  
Само напрскајте и впијте. Одлична за простирките во автомобилот и домот! 

Pet Stain & Odor Carpet Cleaner
Со природни ензими ги напаѓа гнасните дамки и миризби од миленичињата. Активните 
состојки навлегуваат директно во јадрото на влакната од тепихот, осигурувајќи дека 
миризбите ќе бидат отстранети и дека миленичињата нема да се вратат на истото место. 
Спреј од 650 ml.

Grease & Oil Stain Carpet Cleaner
Продира и ги отстранува најтврдокорните дамки  ... автомобилска маст, масло од 
работилницата или масло за јадење и други. Само напрскајте и впијте. 

Food Stain Carpet Cleaner
Специјално формулиран чистач со природни ензими што ги раздвојуваат хемиските 
врски на тврдокорните дамки од храна, сок од грозје, црно вино, чоколада, кечап  
и друго. 
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Производи за нега на домот од Kirby®
From Your Factory Authorized Distributors and Service Centers

ФАМИЛИЈА НА ПРОИЗВОДИ ЗА ТВРДИ ПОВРШИНИ
Scuttle Glass & Surface Cleaner
Традиционалното омилено средство на Kirby, одлично за тврди површини, како работни 
маси, апарати, како и прозорци, огледала и друго. Се суши во сјај без трагови.  
Спреј од 650 ml.
Citrus Scuttle
Силно средство за чистење за внатре и надвор. Одлично за рерни, скари и други 
апарати. Одличен за чистење на надворешни постројки.
Lickity Split
Универзален растворувач, подобар од кој било друг отстранувач на лепливи материи на 
пазарот. Употребувајте го за растворање на дамки од самолеплива лента, лепило, 
мастики, налепници, асфалт, кармин, боички, масло, катран, лепливи материи,  
трајни маркери и друго.

ФАМИЛИЈА НА МИРИСНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ДОМОТ
HomeFresh Room and Carpet Freshener
Ги остава теписите и просториите со пријатна свежа миризба, отстранувајќи ги притоа 
лошите миризби. Само напрскајте го врз теписите и шмукајте по неколку минути. 
Достапен е во 5 свежи миризби. 
Odorific II освежувач
Повеќенаменски течен освежувач. Одличен за места што се полни со лоши миризби, 
како канти за ѓубре и влажни агли. Неколку капки е cè што Ви треба. Неколку капки се 
одлични и за освежување на надворешната платнена вреќа од Вашата правосмукалка. 
Свежиот мирис трае со часови.

ОСТАНАТИ ФИНИ ПРОИЗВОДИ И РЕЗЕРВИ ОД KIRBY
Телескопски алат за процепи
Со него ќе чистите под фрижидерот, нискиот мебел и вентилите од радијаторите. 
Комплетот од 5 дела Ви овозможува да додавате делови додека не ја постигнете 
саканата должина. 
Мини-приклучоци
Овој комплет вклучува мини-црево и 5 мини-приклучоци кои се одлични за чистење на 
мали предмети. Навлезете во пукнатините и процепите на тастатурата од компјутерот, 
порцеланските фигурички, контролните табли и клавирот.
Split Second 2 Правосмукалка за автомобил
Дванаесет-волтната автомобилска верзија на популарната преносна рачна 
правосмукалка Split Second се вклучува во стандардна запалка за цигари. Совршена  
за автомобили, чамци, кампери и рекреативни возила.

За овие, како и за други производи за нега на домот од Kirby, обратете се во Вашата фабрички овластена локација.
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CE ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
Изјавуваме под сопствена одговорност дека, каде што може да се 

примени, моделот на правосмукалка G10E, од Kirby, е во согласност 
со следните стандарди или стандардизирани документи: 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 во согласност 

со одредбите што ги вклучуваат директивите на низок напон  
2006/95/EC и директивата за EMC, 2004/108/EC.

CE 95

KIRBY
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

U.S.A.

Изработено под повеќе од долунаведените патенти и регистрации на дизајн, 
како и други патенти и регистрации на дизајн, што се во постапка.

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. Дел
1 Надворешна трајна вреќа

2 Јазиче од резето за вреќата

3 Филтер вреќичка за една употреба

4 Лента за потпора на вреќата

5 Горен адаптер

6 Колектор Mini Em-Tor

7 Работно индикаторско светло

8 Горен педал на Toe-Touch Control

9 Долен педал на Toe-Touch Control

10 Резе за накривување на рачката

11 Неутрален педал од Tech Drive-помошникот за маневрирање

12 Погонски педал од Tech Drive-помошникот за маневрирање

13 Прекинувач на напојувањето

14 Копче за ослободување на рачката

15 Преносна рачка

16 Копче за ослободување на вреќата

17 Исправена рачка

18 Дршка за носење

19 Издув

20 Кревач на ременот

21 Преден капак

22 Бравичка за приборот

23 Моторна оска

24 Рамка за закачување

25 Глава за шмукање

26 Граничник

Прибор и приклучоци

27 Систем за шампонирање на теписи  Шампонирање на Вашиот тепих

28 Систем за нега на подовите   Полирач за подови од дрво или 
плочки. Расчешлувач на теписи, 
за освежување на влакната на 
истапканиот тепих

29 Подлошка за тврди подови  Бришење на прав од подовите.
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Прибор и приклучоци
Бр. Дел Препорачана употреба
30 Kaddy Чување на приборот.
31 Преносен распрскувач  Прикачете го на приклучното црево, кога уредот е 

во режимот на компресор, и тоа само за нанесување 
на незапаливи течности со водена база.

32 Преносна рачка  За претворање на уредот од исправена во преносна 
положба, со отстранување на исправената рачка 
и вметнување на преносната рачка. Помош во 
чистењето на обложени скали и душеци.

33 Капа на преносен  Прикачете го на приклучното црево, кога уредот е 
шампонер во режимот на компресор, за да нанесувате Шампон 

за теписи Kirby® за чистење на дамки.
34 Услужна алатка  Чистење на подот од автомобилот.
35 Алат за  Кога уредот е во режим на компресор, употребете 

надувување/издувување  го за надувување на играчки, душеци или други 
предмети што се дуваат под мал притисок до 69 
милибари. Кога уредот е во режимот на канистер, 
употребете го за издувување на предмети.

36 Четка за прав Со или без цевките за продолжување, на контрурни 
или нерамномерни површини.

37 Глава за тапацир Тапациран мебел, обложени скали, облека. 
Внатрешноста во автомобилот.

39 Четка за ѕидови и  Ѕидови, плафони, завеси и други површини 
плафони

40 Рачка за контрола  Употребете ја кога треба да го контролирате 
на шмукањето  количеството на шмукање, како и за завеси и нежни 

абажури. Употребувајте го со или без цевки за 
продолжување.

41 Цевки за продолжување Зголемен дострел и употреба со други алати.
42 Приклучно црево  Претворање од исправен режим во режим на 

канистер или компресор.
43 Резервен ремен Ургентна резервна залиха
44 Алат за процепи  Без четка, употребете го за пукнатини, процепи, 

агли, длабнатини и тесни
Четка за прав што  отвори. Со четката, употребете го за агли, ресести 
може да се отстранува  копчиња, помеѓу ребрата од радијаторите и шините 

од лизгачките прозорци.
45 Површинска глава  Голи подови, површинско чистење на теписи и под 

низок мебел.
46 Чувар на влезот  Поставете го пред уредот, за да го претворите  

на воздухот во компресор.
47 Zippbrush  Тапацир, обложени скали. Внатрешноста во 

автомобилот.
48 Систем на турбо-прибор  Додатоци за шмирглање, полирање, рибање.
49 Miracle Waxer  Средство за полирање подови. За подови од тврдо 

дрво, винил, плута и линолеум. Нанесувајте го со 
цилиндричниот апликатор за восок.
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ВАЖНО
Следните информации треба да се применуваат само при менувањето на приборот кај моделите на Sentria™  

што се употребуваат во Велика Британија, Австралија, Јужна Африка и Нов Зеланд.
Жиците во напојниот кабел се обоени според следниот код:

Сина  ...................................нула Кафена  ............................ фаза
Бидејќи боите на жиците може да не одговараат на ознаките на Вашиот приклучок, постапете на следниот начин:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ поврзувајте ниту една жица на излезот означен со „Е“ или со симболот за  
заземјување       . На овој излез не се поврзува никаква жица. Жицата со сина боја мора да се поврзе на излезот 
што е означен со буквата „N“ или со црна боја. Жицата со кафена боја мора да се поврзе на излезот што е означен 
со буквата „L“ или со црвена боја. Доколку се употребува приклучок. U.K.: 13A (BS 1363) монтирајте осигурувач 
од 5A. При секаков друг вид на приклучок, заштитете со осигурувач од 5A или осигурителна жица во адаптерот 
или разводната табла. Доколку приклучокот не одговара на приклучниците во куќата на корисникот, тој треба да 
се отсече и отстрани на безбеден начин, а на негово место да се монтира соодветен приклучок.
Моделот G10E од Sentria™ е одобрен од страна на British Electrotechnical Approvals Board (BEAB).

Предупредување:  Доколку приклучокот што е отсечен од 
напојниот кабел се вметне во приклучница 
од 13A постои опасност од струен удар. Во 
Велика Британија, секој заменет осигурувач од 
приклучокот мора да биде осигурувач од 5A, 
одобрен од ASTA.

Предупредување:   Доколку капакот од осигурувачот се вади, 
никогаш не употребувајте го приклучокот кога 
капакот од осигурувачот е отстранет.

Доколку напојниот кабел е оштетен и треба да се замени, бројот на резервниот дел е: 890812-Австралија/Нов 
Зеланд; 890912 –Континентална Европа; 890712 –Јужна Африка; 890612 –Велика Британија; 192012 –С.А.Д.:



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




