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Felicitări

Stimate client Kirby,

Felicitări pentru cumpărăturile efectuate. Aveţi acum un sistem 

de întreţinere a locuinţei superior, complet, proiectat pentru a 

vă face casa şi mobila să arate mai bine şi să dureze mai mult. 

Cel mai important, utilizarea repetată a sistemului dvs. Kirby® 

Sentria™ vă va oferi tipul de mediu curat din interiorul casei pe 

care-l doriţi şi meritaţi.

Acest manual de utilizare şi întreţinere este conceput să vă 

ajute să obţineţi maximul din sistemul dvs. de întreţinere a 

locuinţei Sentria şi să vă bucuraţi de numeroasele sale avantaje 

şi facilităţi. DVD-ul utilizatorului (unde există) vă va oferi 

instrucţiuni pas-cu-pas cu privire la funcţionarea aparatului dvs. 

Distribuitorul dvs. local este disponibil în cazul în care aveţi 

întrebări suplimentare.

Compania Kirby, emblema inovaţiei şi calităţii de peste 90 de 

ani, vinde produse în peste 60 de ţări prin intermediul metodei de 

vânzare la domiciliu. Dorim să ştiţi că pentru noi fiecare client 

este important şi c ă apreciem sincer afacerea dvs.

Vă invităm să vă bucuraţi la maxim de sistemul dvs. Sentria de 

întreţinere a locuinţei!

Acest manual este destinat utilizării atât împreună cu sistemul de întreţinere a locuinţei  

Kirby® Sentria™ cât și cu sistemul de întreținere a locuinței Kirby® Sentria II.

Pentru asistenţă, contactaţi distribuitorul dvs. autorizat pe plan local.

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

Componente şi materiale S.U.A., imd@kirbywhq.com

Relaţii cu clienţii S.U.A. (001 216-228-2400), consumer@kirbywhq.com 

www.kirby.com

Kirby sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Scott Fetzer. 

Sentria este marcă comercială a companiei Scott Fetzer.
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Instrucţiuni importante despre siguranţă
Modelul Sentria™ G10D este listat şi certificat de Underwriters Laboratories Inc. în conformitate cu standardele 
de siguranță americane și canadiene ca aparat cu izolaţie dublă. Modelul 2930** şi Sistemul de şamponare a 
covoarelor 2950**, modelul 2931** şi Sistemul de îngrijire a podelelor 2951**, modelul Zippbrush 2935**, Model 
2932** Turbo Accessory System sunt de asemenea listate şi certificate ca accesorii opţionale ce pot fi utilizate cu 
acest model Kirby®. În afara Americii de Nord, produsele model G10E pe 230/240 V şi model G10J pe 100 V sunt 
aprobate de autorităţile naţionale de testare după cum este necesar.

CÂND FOLOSIŢI UN APARAT ELECTRIC, RESPECTAŢI ÎNTOTDEAUNA 
PRECAUŢIILE DE BAZĂ.
FAMILIARIZAŢI-VĂ CU TOATE INSTRUCŢIUNILE IMPORTANTE 
DE SIGURANŢĂ ÎNAINTE DE A FOLOSI SISTEMUL DVS. SENTRIA DE 
ÎNTREŢINERE A LOCUINŢEI.

AVERTISMENT – Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau 
rănire:
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atunci când acesta funcţionează sau este conectat la reţeaua de alimentare. 

Scoateţi aparatul din priză atunci când nu-l folosiţi şi înainte de operaţiile de reparare.
• Nu folosiţi aparatul în aer liber. Folosiţi numai pe suprafeţe uscate sau tratate cu Sistemul Kirby de şamponare a 

covoarelor. Nu expuneţi la ploaie. Păstraţi aparatul în interiorul locuinţei.
• Nu permiteţi ca aparatul să fie folosit ca jucărie. Trebuie acordată atenţie specială la utilizarea de către sau pe lângă 

copii. Nu lăsaţi copiii să folosească nesupravegheaţi aspiratorul.
• Acest aparat nu este intenționat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate redusă fizică, senzorială 

sau mentală, sau care nu au experiență sau cunoștiințe, cu excepția celor care sunt supravegheați sau 
instruiți cu privire la utilizare de către o persoană ce răspunde de siguranța lor.

• Folosiţi aparatul numai aşa cum este descris în acest manual. Folosiţi numai dispozitivele anexe recomandate de 
producător.

• Nu folosiţi aparatul dacă ştecherul sau cablul sunt deteriorate. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, a fost 
scăpat pe jos, a fost deteriorat, lăsat în aer liber sau a căzut în apă, duceţi-l la un distribuitor autorizat de fabrică sau 
la un centru de service.

• Nu trageţi de cablu şi nici nu mutaţi aparatul trăgând de cablu, nu folosiţi cablul ca mâner, nu închideţi uşile pe 
cablu şi nici nu trageţi cablul în jurul marginilor ascuţite sau colţurilor. Nu treceţi aparatul peste cablu. Ţineţi cablul 
la distanţă de suprafeţele încălzite.

• Nu scoateţi din priză trăgând de cablu. Pentru a scoate din priză, ţineţi de ştecher, nu de cablu.
• Nu manevraţi ştecherul sau aparatul cu mâinile ude.
• Nu puneţi nici un obiect în orificiile deschiderilor. Nu folosiţi aparatul cu vreo deschidere blocată; păstraţi 

deschiderile fără praf, scame, păr şi orice ar putea reduce debitul de aer.
• Ţineţi părul, hainele largi, degetele şi toate părţile corpului la distanţă de orificiile deschiderilor şi de piesele mobile.
• Păstrați arborele motorului curat fără scame, păr și materiale reziduale.
• Nu folosiţi aparatul pentru a prelua vreun obiect care arde cu flacără sau mocnit, scoate fum, de exemplu ţigări, 

chibrituri, particule incandescente sau cenuşă fierbinte.
• Nu folosiţi aparatul pentru a prelua materiale combustibile.
• Nu folosiţi aparatul fără sac de colectare a prafului şi/sau filtre.
• OPRIŢI aparatul înainte de a scoate ştecherul.
• Daţi dovadă de atenţie suplimentară atunci când curăţaţi pe scări.
• Nu folosiţi aparatul pentru a prelua lichide inflamabile sau combustibile, de exemplu benzina, nici nu-l utilizaţi în 

spaţii închise unde sunt prezenţi vapori inflamabili sau combustibili.
• Când folosiţi Sistemul de şamponare a covoarelor, nu aplicaţi lichide inflamabile sau combustibile pentru a curăţa 

carpeta sau podeaua.
• Când folosiţi Sistemul de îngrijire a podelelor, utilizaţi numai produse de curăţare originale Kirby® sau produse şi 

ceară disponibile în comerţ, destinate utilizării cu aparate. 
• Deconectaţi cablul de la priza din perete şi lăsaţi motorul să se oprească în totalitate înainte de a curăţa, a întreţine 

aparatul sau a schimba accesoriile.
• Acest aparat este prevăzut cu etanşare dublă. Trebuie reparat/întreţinut de un distribuitor autorizat de fabrică sau 

de un centru de service în care se folosesc componente Kirby originale pentru a păstra siguranţa şi a vă proteja 
garanţia.

• Păstraţi toate produsele chimice Kirby astfel încât să nu ajungă la îndemâna copiilor. Acestea pot produce iritare 
sau disconfort dacă sunt înghiţite sau intră în ochi.

• Nu folosiţi fluide inflamabile sau combustibile în pulverizatorul portabil.
• Nu folosiţi, în pulverizatorul portabil, pesticide sau produse chimice care ar putea afecta sau deteriora sistemul 

respirator al omului, ochii sau pielea.
• Folosiţi întotdeauna ochelari de siguranţă când sablaţi turbo.

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI NUMAI 
PENTRU UTILIZARE CASNICĂ
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întreţinere a locuinţei, vă rugăm să contactaţi reţeaua dvs. locală de distribuţie autorizată:

SAU

Puteţi contacta Departamentul de relaţii cu clienţii al Companiei Kirby prin:

e-mail consumer@kirbywhq.com poştă Relaţii cu clienţii
telefon 00 800 547 292 72  1920 West 114th Street
fax 001-216-529-6146  Cleveland, Ohio 44102

Orarul nostru de lucru este 8:00–17:00 ora Coastei de Est, S.U.A. Luni - Vineri.
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Despre acest manual

Manualul utilizatorului a fost conceput pentru a fi uşor de citit şi de aplicat. A fost organizat 

în secţiuni pe baza modurilor diferite în care puteţi folosi sistemul dvs. Kirby® Sentria™. 

În cadrul fiecărei secţiuni, ilustraţii simple pas-cu-pas vă vor ajuta să vizualizaţi cu uşurinţă 

paşii necesari pentru a utiliza corespunzător sistemul dvs. Sentria şi numeroasele sale anexe 

şi accesorii opţionale.

Vă rugăm să reţineţi: Ilustraţiile şi descrierile asociate fiecărei părţi a sistemului dvs. de 

întreţinere a locuinţei Sentria pot fi găsite în ultima parte a manualului. În timp ce citiţi 

manualul vă rugăm să consultaţi aceste ilustraţii şi numerele de poziţie corespunzătoare.

În plus faţă de Cuprinsul de la pagina 3, veţi găsi şi un Index, la pagina 58, care vă va 

îndruma către informaţiile de care aveţi nevoie.

Sperăm sincer că acest Manual al utilizatorului vă va ajuta să folosiţi ani buni sistemul 

Sentria de întreţinere a locuinţei, de clasă mondială, fabricat de Kirby.
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Comandaţi din nou pungi de filtrare HEPA de tip Kirby Micron Magic, cu tehnologie 

MicroAllergen, de la distribuitorul dvs. local autorizat.

Kirby®

Pentru cei care apreciază calitatea, fiabilitatea şi performanţa

With MicroAllergen Technology

Institutul pentru covoare şi carpete 

(CRI) a acordat sistemului de întreţinere 

a locuinţei Kirby dreptul de a utiliza 

sigiliul său de confirmare a calităţii, 

„Gold Label”, pentru îndeplinirea 

cerinţelor organizaţiei privind 

îndepărtarea murdăriei, reţinerea 

prafului şi păstrarea aspectului.
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Operaţii de bază
PARTEA ÎNTÂI

Această secţiune prezintă informaţiile generale de care aveţi 
nevoie atunci când folosiţi sistemul dvs. Sentria™. Cuprinde 
informaţii despre:

Mutarea şi transportul sistemului dvs.

Utilizarea zăvorului înclinării mânerului

Toe-Touch Control

Ajustarea înălțimii de curățare

Utilizarea servosistemului de antrenare 
Tech Drive

Instalarea/Schimbarea pungilor de 
filtrare de unică folosinţă

Golirea colectorului Mini Em-Tor

Cunoaşterea Ridicătorului de curea
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această secţiune (precum  
şi celelalte secţiuni) înainte de a folosi noul dvs. sistem 
de întreţinere a locuinţei Sentria.
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Nu deblocaţi niciodată zăvorul înclinării mânerului fără a ţine mânerul. 
Mânerul este tensionat de un arc şi poate pivota rapid în sus la deblocare.

Operaţii de bază

MUTAREA SISTEMULUI DVS.
Sistemul dvs. Sentria este echipat cu servosistemul  
de antrenare Tech Drive. Pentru a împinge unitatea cu 
motorul OPRIT, pedala Tech Drive ⑪ trebuie să fie pe  
OFF (dezactivată).

Treceţi pe OFF servosistemul de antrenare Tech Drive 
apăsând pedala Tech Drive N/D în partea gri marcată cu  
„N” (de la Neutru). (Pentru informaţii suplimentare, 
consultaţi pagina 8.)

ZĂVORUL ÎNCLINĂRII MÂNERULUI
Zăvorul înclinării mânerului ⑩ permite ridicarea părţii 
frontale a sistemului Sentria peste praguri de uşă sau preşuri 
miţoase. Pentru a face acest lucru, mutaţi maneta zăvorului 
înclinării către pungă. În acest mod, mânerul sistemului de 
întreţinere va coborî parţial. Acest lucru vă permite să apăsaţi 
mânerul blocat şi să ridicaţi partea frontală a unităţii 

BLOCAȚI MÂNERUL VERTICAL
Îndepărtaţi de pungă maneta zăvorului înclinării. Aceasta va 
bloca suportul când unitatea este ridicată de pe podea.

NOTĂ: Maneta zăvorului înclinării trebuie să fie întotdeauna 
în poziția centrală în timpul utilizării aparatului. 

RIDICAREA SISTEMULUI
Utilizați fie mânerul de jos, sau cel de sus, de deasura 
pungii, pentru a ridica și transporta sistemul.

ATENŢIE:!

TOE-TOUCH CONTROL

Toe-Touch Control ⑧, �, amplasat pe roata din faţă, ridică 
şi coboară partea frontală a sistemului dvs. Sentria.

Apăsaţi pe pedala inferioară a Toe-Touch Control � pentru  
a ridica partea frontală. �
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Pentru a evita posibile deteriorări ale pardoselilor din plăci moi 
sau lăsarea de urme pe podelele ceruite şi finisate nemochetate, 
dezactivaţi pedala Tech Drive.

Operaţii de bază

REGLAREA ÎNĂLŢIMII DE CURĂȚARE
Porniţi unitatea și selectați înălțimea de curățare 
corespunzătoare. Apăsați pedala superioară a Toe-Touch Control 
⑧, de câte ori este necesar, până când duza ajunge la poziția cea 
mai de jos. 

Apăsați pedala inferioară a Toe-Touch Control � de câte ori 
este necesar pentru a ridica duza de putere la înălțimea dorită. 

Ascultați click-urile sonore ce se aud la fiecare ridicare. 
Numărați click-urile pentru a ajunge la ajustarea dorită.

Ridicați unitatea  Scop
 Ajustarea cea mai de jos  Recomandat pentru 

covoare
 1 click în sus   Opțional: Covoare groase
 2 cilickuri în sus   Opțional: Covoare 

mâțoase
 3 clickuri în sus   Recomandat pentru 

curățarea părului de 
animale

 4+ clickuri în sus  Furtun și anexe �

ACTIVAREA (DRIVE) SERVOSISTEMULUI DE 
ANTRENARE TECH DRIVE

Sistemul dvs. Sentria este echipat cu servosistemul de antrenare 
Tech Drive. Această facilitate novatoare elimină cea mai mare parte 
din efortul necesar pentru a deplasa, înainte si înapoi, sistemul dvs. 
Sentria. Pentru a activa servosistemul de antrenare Tech Drive, 
apăsaţi în jos partea roşie marcată cu „D” (de la Drive-acţionare) 
a pedalei Tech Drive N/D �, situată imediat sub întrerupătorul de 
alimentare �

Dacă doriţi, puteţi folosi sistemul Sentria fără servosistemul de 
antrenare Tech Drive. Pentru aceasta puneţi pedala Tech Drive pe 
Neutru. �

IMPORTANT:!

DEZACTIVAREA (NEUTRU) 
SERVOSISTEMULUI DE ANTRENARE TECH 
DRIVE
Pentru a deplasa sistemul Sentria™ cu motorul OPRIT sau 
pentru a aspira fără servosistemul de antrenare, servosistemul de 
antrenare Tech Drive trebuie pus pe Neutru.

Pentru a pune servosistemul de antrenare Tech Drive pe Neutru, 
apăsaţi în jos partea gri marcată cu „N” (de la Neutru) a pedalei 
Tech Drive N/D ⑪. �
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ACEST SISTEM DE ÎNGRIJIRE A LOCUINŢELOR SENTRIA® UTILIZEAZĂ 
PUNGILE DE FILTRARE „STIL F” DE LA KIRBY, DE UNICĂ FOLOSINŢĂ.
Montare funcţională • Uşor de instalat

Pentru a îndepărta punga de filtrare de unică folosinţă.

Desfaceţi punga exterioară permanentă şi trageţi afară punga de 
filtrare de unică folosinţă împreună cu adaptorul de vârf.

Desfaceţi aripioarele din carton care prind punga de filtrare de 
unică folosinţă de adaptorul de vârf. Ţinând aripioarele din 
carton, trageţi placa din carton de pe punga de unică folosinţă 
depărtând-o de adaptorul de vârf . 

Pentru a monta o nouă pungă de filtrare de unică folosinţă.

Cu punga permanentă exterioară desfăcută şi cu adaptorul 
de vârf tras afară, puneţi baza plăcii din carton pe aripioara 
de jos a adaptorului de vârf. 

Rotiţi apoi placa de carton în sus pe suprafaţa plană a 
adaptorului de vârf.

Îndoiţi aripioarele din partea de sus ale plăcii de carton pe 
opritoarele situate în partea superioară a adaptorului de vârf.

În sfârşit, introduceţi adaptorul de vârf şi noua pungă de filtrare  
de unică folosinţă în punga permanentă exterioară şi închideţi 
complet fermoarul.

NOTĂ: Înainte de a începe aspirarea, trebuie să instalaţi o pungă  
de filtrare de unică folosinţă. Înlocuiţi întotdeauna punga de 
filtrare de unică folosinţă atunci când murdăria atinge linia  
„FULL – PLIN” de pe pungă. În caz contrar, va fi afectată 
performanţa.

2

1

3

Folosiţi numai pungi de filtrare de unică folosinţă originale Kirby® „Stil F”.

ATENŢIE: Înainte de a schimba punga de filtrare de unică folosinţă, deconectaţi cablul de 
alimentare de la priza de perete şi asiguraţi-vă că motorul şi ventilatorul s-au oprit.
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Nu preluaţi obiecte grele, de exemplu monede, şuruburi, pietre sau 
obiecte similare. În acest mod se poate deteriora ventilatorul.

ATENŢIE:!

Operaţii de bază

GOLIREA COLECTORULUI MINI EM-TOR
Colectorul Mini Em-Tor � este proiectat să adune particule 
mari, grele, care pot fi golite prin îndepărtarea acestuia.

1 Pentru a-l îndepărta, apucaţi colectorul Mini Em-Tor  
de mânerul prevăzut şi rotiţi-l, îndepărtându-l până  
la refuz de corpul sistemului, apoi ridicaţi-l.

Vârful pungii este eliberat din mâner prin apăsarea butonului 
de eliberare a pungii �. După ce aţi îndepărtat colectorul 
Mini Em-Tor şi întregul ansamblu al pungii, amplasaţi 
deschiderea frontală a colectorului Mini Em-Tor deasupra 
unui ziar şi scuturaţi-l pentru a îndepărta particulele. �

2 Pentru a repune la loc colectorul Mini Em-Tor, reataşaţi 
întregul ansamblu al pungii prin introducerea aripioarei de 
blocare a pungii �, situate la vârful pungii, în fanta de sub 

butonul de eliberare a pungii ⑮.

În sfârşit, aliniaţi săgeata indicator, ridicată, a colectorului 
Mini Em-Tor cu săgeata indicator situată pe portul de 
evacuare a aerului ⑩. Rotiţi colectorul Mini Em-Tor către 
sistemul Sentria şi blocaţi-l în poziţie.

NOTĂ: Colectorul Mini Em-Tor trebuie să fie bine blocat  
în poziţie, altfel unitatea nu va funcţiona. �

UTILIZAREA RIDICĂTORULUI DE CUREA
Ridicătorul de curea � de pe sistemul dvs. Sentria este 
folosit în două scopuri:

1) Pentru a activa sau a dezactiva rola periei. Atunci când 
rola periei este dezactivată, sistemul Sentria poate fi folosit 
ca aspirator cu aspirare directă (pagina 15).

2) Pentru a permite îndepărtarea duzei de putere în cazul 
convertirii sistemului dvs. Sentria pentru utilizarea cu 
diferite anexe şi accesorii opţionale.

Pentru a evita deteriorarea curelei, OPRIŢI sistemul Sentria 
înainte de a folosi ridicătorul de curea. �

CUREAUA DE SUSŢINERE A PUNGII

4 Verificaţi dacă aţi conectat cureaua de susţinere 
a pungii � la adaptorul de vârf �. Cureaua de 
susţinere a pungii asigură sprijinul necesar funcţionării 

corespunzătoare a pungii de filtrare de unică folosinţă.
Dacă nu este conectată, treceţi cureaua prin micul orificiu 
situat în adaptorul de vârf. Apoi puneţi gaura din curea 
deasupra prezonului de pe adaptorul de vârf.
În sfârşit, introduceţi adaptorul şi noua pungă de filtrare 
în punga permanentă exterioară � şi închideţi complet 
fermoarul pentru a obţine performanţe maxime.
NOTĂ: Pentru ca Sistemul de filtrare să funcţioneze eficient, 
folosiţi numai pungi de filtrare HEPA Micron Magic 
de la Kirby®. Dacă punga exterioară este ruptă sau 
deteriorată, vă rugăm s-o înlocuiţi imediat. �
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UTILIZAREA RIDICĂTORULUI DE CUREA 
(continuare)

1 Pentru a folosi ridicătorul de curea, trebuie să ridicaţi 
mai întâi capacul farului ㉑. �

2 Desfaceţi mânerul de pe ridicătorul de curea �. 
Folosiţi-l pentru a roti ridicătorul de curea complet 
la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului), până 

când acesta se opreşte şi săgeţile roşii se aliniază. În acest 
mod cureaua se întinde şi se ridică de pe axul motorului. 
Readuceţi mânerul de pe ridicătorul de curea în poziţia 
închis.

Dacă folosiţi sistemul dvs. Sentria™ ca aspirator cu aspirare 
directă, atunci coborâţi pur şi simplu capacul farului. Rola 
periei este acum dezactivată şi nu se va roti atunci când 
întrerupătorul de alimentare va fi pe PORNIT. �

3 Cureaua va fi întinsă către partea superioară a duzei, 
aşa cum este arătat. �

4 Pentru a re-cupla cureaua astfel încât rola periei  
să se rotească, ridicaţi capacul farului şi folosiţi 
mânerul pentru a roti ridicătorul de curea complet  

la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până când săgeţile 
verzi se aliniază. Apoi coborâţi capacul farului.

Rola periei se va roti acum atunci când întrerupătorul  
de alimentare va fi pe poziţia PORNIT.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie întinsă atunci când sistemul este 
depozitat pe o perioadă mai mare. Asiguraţi-vă că săgeţile 
verzi sunt aliniate în poziţia pentru păstrare. �

5 Sistemul dvs. Sentria este echipat cu un led indicator 
al performanţei rolei de perie �, amplasat în partea 
dreaptă superioară a duzei de putere. Scopul acestui led 

este să arate dacă rola periei se învârte corespunzător.

Dacă ledul indicator al rolei periei clipeşte sau nu se aprinde 
când se foloseşte duza de putere, atunci cureaua rolei periei 
funcţionează necorespunzător. Fie cureaua nu este cuplată, 
fie aceasta trebuie înlocuită.

Pentru a înlocui cureaua rolei periei, denumită şi cureaua 
duzei de putere, consultaţi pagina 46. �

Operaţii de bază
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Aspiratorul vertical şi portabil
PARTEA A DOUA

Sistemul dvs. Sentria™ de întreţinere a locuinţei este extrem 
de adaptabil. În această secţiune, vom discuta următoarele:

Gestionarea cablului vertical

Utilizarea sistemului dvs. Sentria 
ca aspirator vertical

Utilizarea aspiratorului dvs. vertical 
ca aspirator cu aspirare directă

Curăţarea podelelor cu suprafeţe dure

Utilizarea sistemului dvs. Sentria ca 
aspirator portabil

Curăţarea saltelelor şi a scărilor 
mochetate
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Aspiratorul vertical şi portabil

GESTIONAREA CABLULUI VERTICAL

Mânerul vertical al sistemului Sentria prezintă o serie  
de cârlige şi cleme pentru ţinerea cablului la distanţă de 
podea şi ataşat la mânerul vertical, pentru uşurinţa utilizării.

1 Când folosiţi sistemul dvs. Sentria ca aspirator vertical, 
prindeţi cablul de alimentare în cele două suporturi 
amplasate în partea din spate a mânerului. �

2 Având cârligul superior al cablului în poziţia sus sau  
la ora 12, pozaţi cablul către spatele unităţii şi 
introduceţi-l în suportul în formă de c, situat pe cârligul 

superior al cablului. Cablul poate fi acum înfăşurat pentru 
stocare în jurul cârligelor de cablu superior şi inferior. Pentru 
a elibera rapid cablul în scopul utilizării, rotiţi cârligul 
superior al cablului în jos, către poziţia orei 6. Suportul în 
formă de c este proiectat să păstreze cablul în siguranţă pe 
poziţie şi să prevină căderea primei bucle pe podea.

NOTĂ: Cablul poate fi introdus sau scos în/din suportul în 
formă de c numai atunci când cârligul superior al cablului  
se găseşte în poziţia orei 12. �
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Aspiratorul vertical şi portabil

ASPIRATORUL VERTICAL

Înainte de a începe aspirarea, este important să aveţi duza de 
putere ㉕ reglată la înălţimea corespunzătoare. În acest mod, 
acţiunea dvs. de curăţare are cea mai mare eficienţă. 

Înâlțimea corespunzătoare se obține astfel:

1 PORNIŢI sistemul Sentria apăsând pe întrerupătorul
de alimentare. �

2 Apăsați pedala superioară a Toe-Touch Control ⑧, de 
câte ori este necesar, până când duza ajunge la poziția 
cea mai de jos. � 

3 Apăsați pedala inferioară a Toe-Touch Control � de 
câte ori este necesar pentru a ridica duza de putere la 
înălțimea dorită. �

Ascultați click-urile sonore ce se aud la fiecare ridicare. 
Numărați click-urile pentru a ajunge la ajustarea dorită. 

Ridicați unitatea  Scop
Ajustarea cea mai de jos  Recomandat pentru 

covoare
1 click în sus  Opțional: Covoare  

groase
2 cilickuri în sus   Opțional: Covoare 

mâțoase
3 clickuri în sus   Recomandat pentru 

curățarea părului de 
animale

4+ clickuri în sus  Furtun și  anexe �
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4 Dacă doriţi, activaţi servosistemul de antrenare Tech 
Drive apăsând pe partea roşie marcată cu „D” (de la 
Drive-acţionare) a pedalei Tech Drive N/D �, situată 

imediat sub întrerupătorul de alimentare �. �

5 Pentru a OPRI sistemul dvs. Sentria™, apăsaţi complet 
pedala inferioară a Toe-Touch Control �, până când 
duza este complet ridicată.

Dezactivaţi servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând 
partea gri marcată cu „N” (de la Neutru) a pedalei Tech 
Drive N/D ⑪.

OPRIŢI sistemul Sentria apăsând pe întrerupătorul  
de alimentare � şi apoi deconectând de la priză. �

ASPIRATORUL CU ASPIRARE DIRECTĂ

Curăţarea prin aspirare directă vă permite să aspiraţi podele 
tari, carpete şi covoare delicate, fără a mai fi nevoie de rola 
periei.

NOTĂ: Când aplicaţi curăţarea prin aspirare directă fără 
placa pentru podele tari, fie pe covoare, fie pe podele netede, 
coborâţi duza cât mai mult posibil la podea, fără a o atinge.

1 Cu sistemul Sentria OPRIT, ridicaţi capacul  
farului ㉑. �

2 Desfaceţi mânerul de pe ridicătorul de curea �. 
Folosiţi-l pentru a roti ridicătorul de curea complet  
la stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până 

când săgeţile roşii se aliniază (vezi pag. 10). Readuceţi 
mânerul de pe ridicătorul de curea în poziţia închis.

Apoi coborâţi capacul farului.

Rola periei este acum dezactivată, iar sistemul dvs. Sentria 
va funcţiona ca aspirator cu aspirare directă. �

Aspiratorul vertical şi portabil

Atunci când utilizaţi aspiratorul pe podele cu suprafeţe tari, pedala Tech 
Drive trebuie să fie pe Neutru.ATENŢIE:!
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Aspiratorul vertical şi portabil

Înainte de a instala placa pentru podele tari, OPRIŢI aparatul, deconectaţi 
cablul de alimentare de la priza de perete şi asiguraţi-vă că motorul şi peria 
duzei s-au oprit.

PLACA PENTRU PODELE TARI (opţional)

Prin ataşarea plăcii opţionale pentru podele tari la sistemul 
dvs. Sentria™, puteţi curăţa de praf podelele neacoperite. 
În timp ce aparatul este OPRIT, ridicaţi duza de putere ㉕ la 
maxim, apăsând pe pedala inferioară a Toe-Touch Control �. 
Ataşaţi placa pentru podele tari la deschiderea duzei folosind 
clemele elastice de pe placă. Apoi coborâţi duza de putere, 
apăsând pedala superioară a Toe-Touch Control ⑧ câte un 
nivel o dată, până când perii ating podeaua.

NOTĂ: Placa pentru podele tari trebuie folosită numai când 
unitatea este în modul aspirator cu aspirare directă. �

CONFIGURAREA ASPIRATORULUI 
PORTABIL

Pe lângă faptul că este un aspirator vertical remarcabil, 
sistemul Sentria™ poate fi uşor convertit într-un aspirator 
portabil pentru saltele şi scări mochetate.

1 Pentru a transforma sistemul dvs. Sentria într-un 
aspirator portabil, asiguraţi-vă că aparatul este OPRIT, 
deconectat de la reţea şi că pedala Tech Drive este  

pe Neutru.

Apoi eliberaţi vârful pungii permanente exterioare din 
suportul pungii apăsând pe butonul de eliberare a pungii � 
şi trăgând spre exterior vârful pungii. �

2 Scoateţi cablul din mâner. Având mânerul vertical 
� în poziţie verticală, apăsaţi butonul de eliberare a 
mânerului �, amplasat la baza acestuia, apoi trageţi 

mânerul drept în sus şi afară din fantă. (Punga nu este arătată 
din motive de claritate.) �

3 Introduceţi mânerul portabil ⑮ în fanta unde a fost 
conectat mânerul vertical. Împingeţi mânerul portabil 
în fantă până când se fixează în poziţie. �

ATENŢIE:!
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Pentru a reduce riscul de rănire în modul portabil, ţineţi părul şi hainele 
largi la distanţă de sistemul Sentria în timp ce acesta funcţionează.

Asiguraţi-vă şi că pedala Tech Drive se află în poziţia neutră atunci când 
se aspiră pe scări şi saltele. În plus, rola perie trebuie dezactivată atunci 
când se aspiră pe saltele.

ATENŢIE:

CONFIGURAREA ASPIRATORULUI 
PORTABIL (continuare)

4 Îndoiţi ansamblul pungii de filtrare � la jumătate  
şi introduceţi aripioara de blocare a pungii � în fanta 
din mânerul portabil până când aceasta se fixează  

pe poziţie.

Acum sunteţi gata pentru curăţare portabilă. �

NOTĂ: Nu folosiţi modul portabil la mobila cu tapiţerie.

SCĂRILE MOCHETATE

Amplasaţi sistemul dvs. Sentria™ pe una din treptele 
mochetate, în timp ce sprijiniţi partea din spate. Porniţi 
aparatul după ce l-aţi poziţionat şi asiguraţi-vă că pedala 
Tech Drive se găseşte în poziţia Neutru.

Mişcaţi aspiratorul înainte şi înapoi astfel încât rola periei  
să treacă peste mochetă şi să desprindă murdăria. �

CURĂŢAREA SALTELELOR

Curăţarea suprafeţelor saltelei se face la fel ca în cazul 
scărilor mochetate, în plus trebuie să dezactivaţi rola periei. 
(Dacă salteaua are pe suprafaţă nasturi îmbrăcaţi, rola periei 
îi poate slăbi.)

NOTĂ: Nu transportaţi unitatea portabilă cu motorul pornit. 
Amplasaţi aparatul pe suprafaţa pe care doriţi s-o curăţaţi, 
apoi porniţi-l. Opriţi aparatul pentru a-l muta într-o  
nouă locaţie.

Pentru curăţare prin aspirare directă, ridicaţi capacul 
farului ㉑ şi desfaceţi mânerul de pe ridicătorul de curea �. 
Folosiţi-l pentru a roti ridicătorul de curea complet la stânga 
(în sens contrar acelor ceasornicului) până când săgeţile roşii 
se aliniază. În acest mod se va opri rotirea rolei periei.

Readuceţi mânerul de pe ridicătorul de curea în poziţia 
închis şi coborâţi capacul farului. Folosiţi Toe-Touch Control 
pentru a regla duza de putere la cea mai  
joasă poziţie. �

Aspiratorul vertical şi portabil

!
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Aspiratorul cu sac şi anexe
PARTEA A TREIA

Sistemul dvs. Kirby® Sentria™ este dotat cu o mare 
varietate de anexe pentru o adaptabilitate suplimentară.  
În această secţiune, vom discuta următoarele:

Îndepărtarea duzei de putere pentru 
convertirea la un aspirator cu sac

Utilizarea anexelor

Utilizarea manetei de control  
al aspiraţiei

Utilizarea ca dispozitiv de suflare

Utilizarea pulverizatorului portabil  
şi a pulverizatorului portabil cu şampon
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La funcţionarea normală, frecarea dintre curea şi axul de metal al motorului 
poate produce încălzirea acestuia până la nivelul la care nu mai poate fi atins.

Păstrați arborele motorului curat fără scame, păr și materiale reziduale.

5 Blocaţi în poziţie conectorul furtunului anexă, rotind 
zăvorul accesoriilor ㉒ complet la dreapta (în sensul 
acelor de ceasornic). (Zăvorul accesoriilor va fixa 

furtunul anexă la unitate.) Apoi coborâți capacul farului.

Cu furtunul anexă în poziţie, unitatea se va regla automat  
la turaţie înaltă pentru utilizarea furtunului.

NOTĂ: Dacă sistemul Sentria nu funcţionează când 
întrerupătorul de alimentare este pe PORNIT, consultaţi 
pagina 51. �

CONVERTIREA LA UN ASPIRATOR CU 
SAC/INSTALAREA FURTUNULUI ANEXĂ
Când folosiţi anexe de curăţare diferite, furtunul anexă  
este conectat în partea frontală a aspiratorului, în locul duzei 
de putere ㉕.

NOTĂ: Când conectaţi furtunul anexă, puteţi alege între 
mânerul vertical ⑧ şi mânerul portabil ⑮. Pentru a instala 
mânerul portabil, consultaţi pagina 16.

1 Pentru a instala furtunul anexă, trebuie să convertiţi 
mai întâi la un aspirator cu sac prin eliminarea duzei 
de putere. Pentru a face acest lucru, apăsaţi complet 

pedala inferioară a Toe-Touch Control �, până când duza 
este complet ridicată. Dezactivaţi servosistemul de antrenare 
Tech Drive apăsând pedala Tech Drive N/D ⑪  
în partea gri marcată cu „N” (de la Neutru). OPRIŢI sistemul 
Sentria™ apăsând pe întrerupătorul de alimentare � şi apoi 
deconectând de la priză. �

2 Ridicaţi capacul farului ㉑ şi desfaceţi mânerul  
de pe ridicătorul de curea �. Folosiţi-l pentru a roti 
ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar 

acelor ceasornicului) până când săgeţile roşii se aliniază.

3 Deblocaţi duza de putere rotind zăvorul accesoriilor ㉒ 
complet la stânga (în sens contrar acelor de ceasornic). 
Duza de putere trebuie să fie înclinată înainte atunci 

când este eliberată. Ridicaţi duza, îndepărtând-o de 
sistemul Sentria. �

4 La capătul de conectare al furtunului anexă veţi observa 
două cârlige. Amplasaţi cârligele pe capetele barei de 
anexare ㉔, apoi împingeţi deschiderea furtunului  

în sus, în contact cu sistemul Sentria. �

ATENŢIE:!

ATENŢIE:!

Aspiratorul cu sac şi anexe
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TUBURI DE EXTENSIE

Unul sau două tuburi de extensie pot fi ataşate la capătul 
furtunului pentru a vă mări zona de acţiune şi a utiliza 
eficient diversele anexe. �

DUZA DE SUPRAFAŢĂ

Duza de suprafaţă poate fi folosită pe podele neacoperite sau 
pentru curăţarea suprafeţei covoarelor şi sub mobila joasă.

Roţile de cauciuc de sub duză permit glisarea acesteia pe 
suprafaţa podelelor dure fără a le zgâria şi aspirarea lor  
la putere maximă. �

Aspiratorul cu sac şi anexe

PERIA DE PRAF

Peria de praf poate fi conectată la furtunul anexă sau la 
tuburile de extensie pentru a îndepărta praful de pe orice 
suprafaţă, inclusiv suprafeţele conturate sau neregulate. �

INSTALAREA ANEXELOR  
LA FURTUNUL ANEXĂ

Pentru a ataşa dispozitive la furtun, împingeţi uşor în timp  
ce răsuciţi, în dispozitiv, capătul mai mic al furtunului. �
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DUZA DE TAPIŢERIE

Duza de tapiţerie este folosită pentru curăţarea mobilei 
tapiţate, a treptelor mochetate şi a îmbrăcămintei. Poate  
fi folosită şi pentru a curăţa interiorul maşinilor. �

DUZA PENTRU CRĂPĂTURI  
CU PERIE DETAŞABILĂ

Fără peria detaşabilă, duza pentru crăpături poate fi folosită 
la curăţarea fisurilor, crăpăturilor, colţurilor, degajărilor  
şi deschiderilor înguste.

Instalaţi peria detaşabilă la capătul duzei pentru crăpături 
pentru a îndepărta murdăria din colţuri, de pe nasturii 
îmbrăcaţi, dintre elementele caloriferului şi şinele ferestrelor 
glisante. �

PERIA DE PERETE ŞI PLAFON

Pentru a aspira pe pereţi, plafoane, draperii şi alte suprafeţe, 
anexaţi peria de perete şi plafon la maneta de control al 
aspirării. Apoi ataşaţi maneta de control a aspirării la 
tubul(urile) de extensie, aşa cum este arătat. În plus faţă 
de asigurarea unei relaxări a aspirării, maneta de control 
a aspirării asigură unghiul corespunzător de aspirare 
confortabilă a pereţilor şi plafoanelor.

Sfat: Pentru a aspira partea superioară a tocurilor de uşă sau 
a pervazurilor, sau cărţile de pe raft, rotiţi peria de perete  
şi plafon la 180°. �

Aspiratorul cu sac şi anexe
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Aspiratorul cu sac şi anexe

UNEALTA UTILITARĂ

Poate fi folosită pentru a curăţa podelele maşinilor. �

CONTROLUL DEBITULUI DE AER CU 
MANETA DE CONTROL A ASPIRĂRII
Uneori, atunci când folosiţi anexe, aspiraţi draperii sau 
abajururi delicate de lampă, este posibil să doriţi să controlaţi 
nivelul de aspirare.

Maneta de control a aspirării este echipată cu o valvă pentru 
controlul nivelului de aspirare. Glisaţi comanda înainte şi 
înapoi până când obţineţi nivelul dorit de aspirare.

Maneta de control a aspirării poate fi folosită cu sau fără 
tuburile de extensie. �

AMPLASAREA MANETEI DE CONTROL  
A ASPIRĂRII

Maneta de control a aspirării poate fi folosită la capătul 
tuburilor de extensie, pentru a ajunge sus, sau la începutul 
tuburilor de extensie, pentru a ajunge jos. �
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4 Atunci când folosiţi anexele dispozitivului de suflare, 
apărătoarea admisiei de aer trebuie să fie ataşată în 
partea frontală a unităţii.

Fixaţi apărătoarea admisiei de aer pe bara de anexare ㉔ în 
acelaşi mod în care aţi proceda cu furtunul anexă. Apoi blocaţi-o 
rotind zăvorul accesoriilor ㉒ complet la dreapta (în sensul acelor 
de ceasornic). Apoi coborâți capacul farului. �

3 Deblocaţi duza de putere ㉕ rotind zăvorul 
accesoriilor ㉒ complet la stânga (în sens contrar 
acelor de ceasornic). Duza de putere trebuie să fie 

înclinată înainte atunci când este eliberată. Ridicaţi duza, 
îndepărtând-o de sistemul Sentria. Apoi coborâți capacul 
farului. �

2 Ridicaţi capacul farului ㉑ şi desfaceţi mânerul  
de pe ridicătorul de curea �. Folosiţi-l pentru a roti 
ridicătorul de curea complet la stânga (în sens contrar 

acelor ceasornicului) până când săgeţile roşii se aliniază. �

CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI  
DE SUFLARE

Sistemul dvs. Sentria poate fi folosit şi ca dispozitiv  
de suflare. Pentru a face acest lucru, îndepărtaţi mai întâi 
duza de putere ㉕.

NOTĂ: Când folosiţi sistemul Sentria ca dispozitiv  
de suflare, puteţi alege între mânerul vertical �  
şi mânerul portabil ⑮.

1 OPRIŢI alimentarea cu energie, puneţi servosistemul 
de antrenare Tech Drive pe Neutru (pentru detalii, 
consultaţi pagina 8), deconectaţi aparatul de la priza 

de perete şi apăsaţi complet pedala inferioară a Toe-Touch 
Control �, până când duza este complet ridicată. �

Aspiratorul cu sac şi anexe
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6 Amplasaţi capătul larg al furtunului anexă deasupra 
portului de evacuare a aerului �. Aliniaţi săgeata 
indicatoare de pe capătul furtunului cu săgeata 

indicatoare situată pe portul de evacuare a aerului şi rotiţi 
conectorul furtunului la dreapta (în sensul acelor  
de ceasornic) pentru a-l bloca în poziţie.

Dacă sistemul Sentria nu funcţionează, consultaţi  
pagina 51. �

UTILIZAREA CA DISPOZITIV  
DE SUFLARE

Sistemul dvs. Sentria poate fi acum folosit şi ca dispozitiv  
de suflare.

Prin anexarea dispozitivului de umflare/golire la furtunul 
anexă, puteţi umfla jucării, saltele pneumatice sau orice alt 
articol care se poate umfla cu presiune scăzută de până  
la 1 psi (livre pe ţol pătrat). �

Pentru a dezumfla articolele, conectaţi furtunul anexă în 
partea frontală a unităţii şi dispozitivul de umflare/golire la 
furtunul anexă. Apoi conectaţi ansamblul pungii la portul de 
evacuare a aerului.

Acum puteţi folosi sistemul dvs.Sentria pentru a dezumfla 
diverse articole.

Aspiratorul cu sac şi anexe

CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI DE 
SUFLARE (continuare)

5 Pentru a îndepărta întregul ansamblu al pungii, apucaţi 
colectorul Mini Em-Tor � de mânerul prevăzut şi 
rotiţi-l în afară, îndepărtându-l până la refuz de sistemul 

Sentria. Apoi ridicaţi-l.

Eliberaţi vârful pungii permanente exterioare din suportul 
pungii apăsând pe butonul de eliberare a pungii � şi trăgând 
în jos vârful pungii. �
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Nu folosiţi niciodată vopsea pe bază de ulei sau solvent în 
pulverizatorul portabil. Motorul intră în contact cu pulverizarea şi 
poate aprinde solvenţii inflamabili şi volatili.

PULVERIZATORUL PORTABIL

Pulverizatorul portabil este folosit numai în modul dispozitiv 
de suflare. Este un dispozitiv excelent pentru a aplica multe 
tipuri diferite de lichide pe bază de apă pe orice tip de 
suprafaţă. Pulverizatorul poate fi reglat de la foarte fin la 
puternic.

CONFIGURAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL

1 Deşurubaţi vasul de la pulverizatorul portabil şi 
umpleţi-l 3/4 cu lichid neinflamabil. Înainte de a 
reinstala vasul, asiguraţi-vă că tubul pulverizatorului 

portabil este anexat la corpul pistoletului acestuia. �

2 Înşurubaţi strâns vasul pe pulverizatorul portabil  
şi anexaţi pulverizatorul la capătul furtunului anexă  
în modul dispozitiv de suflare.

Asiguraţi-vă că sistemul dvs. Sentria™ este configurat  
ca dispozitiv de suflare. Furtunul anexă trebuie conectat la 
portul de evacuare a aerului �. �

UTILIZAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL

1 Ţinând pulverizatorul portabil în plan orizontal, 
îndreptaţi-l către o foaie de ziar. PORNIŢI sistemul 
Sentria şi apăsaţi declanşatorul pulverizatorului 

portabil, împrăştiind soluţia dvs. neinflamabilă pe ziar pentru 
a verifica şablonul de pulverizare.

NOTĂ: Dacă pulverizatorul portabil urmează să fie înclinat 
în timpul utilizării, atunci în vas trebuie introdusă mai puţină 
soluţie. În acest mod se va evita apariţia picăturilor mari în 
pulverizator. �

AVERTISMENT:!

Aspiratorul cu sac şi anexe
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Nu curăţaţi niciodată pulverizatorul portabil cu fluide de curăţare 
inflamabile. Motorul intră în contact cu pulverizarea şi poate 
aprinde jetul.

AVERTISMENT:!

UTILIZAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL (continuare)

2 Având duza îndreptată spre exterior, reglaţi 
pulverizatorul prin rotirea comenzii de reglare a jetului 
situată pe declanşatorul pulverizatorului portabil. �

3 Aplicaţi mişcări lente, cuprinzătoare, pentru a pulveriza 
soluţie în zona dorită. Apăsaţi întotdeauna complet 
declanşatorul pentru a obţine fluxul maxim. În acest 

mod veţi obţine cel mai bun control al pulverizării. �

CURĂŢAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL

1 Imediat după utilizare, goliţi recipientul 
pulverizatorului portabil şi spălaţi-l cu apă caldă  
şi săpun. �

2 Tubul pulverizatorului portabil trebuie să fie, de 
asemenea, scos şi spălat. (Asiguraţi-vă că-l reinstalaţi 
după curăţare.) �

Aspiratorul cu sac şi anexe
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CONFIGURAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL CU ŞAMPON

Pulverizatorul portabil cu şampon este folosit numai în 
modul dispozitiv de suflare. Este proiectat pentru curăţarea 
rapidă şi uşoară a treptelor mochetate şi a zonelor dificil de 
atins prin Sistemul de şamponare a covoarelor.

1 Pentru a configura pulverizatorul portabil cu şampon, 
anexaţi capătul pulverizatorului cu şampon la capătul 
pulverizatorului portabil. �

2 Scoateţi vasul din pulverizatorul portabil şi umpleţi-l 
aproximativ 3/4 cu amestec de şampon Kirby® pentru 
covoare (amestecaţi conform instrucţiunilor de pe 

sticlă). Pentru a obţine cele mai bune rezultate, FOLOSIŢI 
NUMAI ŞAMPON KIRBY PENTRU COVOARE. �

3 Înşurubaţi strâns vasul pe pulverizatorul portabil, apoi 
anexaţi pulverizatorul la furtunul anexă.

(Asiguraţi-vă că sistemul dvs.Sentria™ este configurat 
ca dispozitiv de suflare.) Furtunul anexă trebuie conectat în 
partea laterală a portului de evacuare a aerului �. �

CURĂŢAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL (continuare)

3 Se poate scoate şi deschiderea situată în partea frontală 
a pulverizatorului astfel încât partea interioară a 
pulverizatorului şi canalul duzei să poată fi curăţate.

Pentru a scoate canalul duzei, apăsaţi pe cele două zăvoare 
situate în faţa acestuia şi extrageţi-l. (Atunci când readuceţi 
canalul duzei la partea frontală a pulverizatorului, zăvoarele 
trebuie să fie aliniate cu găurile situate în partea frontală a 
acestuia din urmă.)

În continuare, umpleţi vasul cu apă. Pulverizaţi apa până 
când jetul devine clar. Reasamblaţi pulverizatorul după 
curăţare astfel încât să nu fie pierdută nici o componentă. �

Aspiratorul cu sac şi anexe
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Pulverizatorul portabil cu şampon nu este recomandat pentru tapiţerie 
sau materiale textile precum mătasea, brocartul sau catifeaua. Dacă 
aveţi dubii, încercaţi pe o zonă de testare. Lăsaţi zona de testare să se 
usuce, apoi verificaţi-o înainte de a şampona mai departe.

IMPORTANT:!

UTILIZAREA PULVERIZATORULUI 
PORTABIL CU ŞAMPON

1 Înainte de a şampona, aspiraţi minuţios suprafaţa.

Pentru a face spumă, PORNIŢI sistemul Sentria™ 
şi trageţi declanşatorul pulverizatorului portabil. Din 

capăt va ieşi un jet de spumă.

Spuma poate fi pulverizată direct pe suprafaţa de curăţat sau 
pe o pungă de hârtie simplă sau într-un vas şi apoi aplicată  
pe suprafaţa de curăţat. �

2 Reglaţi volumul de spumă al pulverizatorului portabil 
prin rotirea comenzii de reglare a jetului situată  
pe declanşator. �

3 Întindeţi spuma pe suprafaţă cu ajutorul unei perii 
curate, albe, sau cu un burete până când săpunul 
dispare. Lăsaţi suprafaţa să se usuce complet.

Aspiraţi apoi cu dispozitivul de curăţare corespunzător. 
În acest mod se va îndepărta reziduul uscat care conţine 
murdărie şi noroi desprins. �

Aspiratorul cu sac şi anexe
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Accesorii opţionale
PARTEA A PATRA

Accesoriile opţionale Kirby® măresc mult utilitatea 
sistemului dvs. Sentria™. În această secţiune, vom discuta 
următoarele:

Utilizarea Sistemului de şamponare 
a covoarelor

Utilizarea Sistemului de îngrijire 
a podelelor

Utilizarea Sistemului de accesorii turbo

Utilizarea Zippbrush
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CONFIGURAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR
Înainte de a şampona, aspiraţi minuţios suprafaţa pentru 
a obţine o curăţare cât mai bună. Apoi, scoateţi punga 
permanentă exterioară � şi duza de putere ㉕ pentru  
a pregăti de şamponare.

1 Folosind mânerul, rotiţi la dreapta ridicătorul de curea 
al duzei sistemului de şamponare a covoarelor  
(în sensul acelor de ceasornic) până când săgeţile verzi 

se aliniază. �

2 Trageţi fantele de pe partea laterală a duzei Sistemului 
de şamponare a covoarelor deasupra marginilor 
exterioare ale tăvii Sistemului de şamponare  

a covoarelor. �

3 În timp ce apăsaţi cureaua cu degetul, în sus, folosiţi 
mânerul de pe ridicătorul de curea pentru a-l roti la 
stânga (în sens contrar acelor ceasornicului, privit 

din faţă) până când săgeţile roşii se aliniază. (Cârligul 
ridicătorului de curea se va prinde şi va întinde cureaua.) �

4 Apăsaţi complet pedala inferioară a Toe-Touch 
Control � pentru a ridica partea frontală a sistemului 
dvs. Sentria™. �

Accesorii opţionale



31

CONFIGURAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

5 În timp ce glisaţi duza Sistemului de şamponare a 
covoarelor/ansamblul tăvii către sistemul Sentria™  
şi deasupra axului motorului ㉓, conectaţi cârligele  

de pe partea din spate jos a duzei la bara de anexare ㉔. �

6 Împingeţi duza în sus, în contact cu unitatea şi rotiţi 
zăvorul accesoriilor ㉒ la dreapta (în sensul acelor 
de ceasornic) pentru a bloca duza în poziţie. Pentru a 

activa cureaua, folosiţi mânerul de pe ridicătorul de curea 
pentru a-l întoarce complet la dreapta (în sensul acelor de 
ceasornic) până când săgeţile verzi se aliniază. Apoi coborâţi 
capacul farului ㉑. �

7 Recipientul de şampon este detaşabil şi trebuie umplut 
sau golit la chiuveta dvs.

 NOTĂ: Recipientul de şampon este îndepărtat şi 
re-ataşat în acelaşi mod în care se procedează cu 
colectorul Mini Em-Tor (pentru detalii, consultaţi 
pagina 10).

Deşurubaţi vasul mare din partea superioară a recipientului  
de şampon şi rotiţi valva de reglare a spumei complet la 
stânga (în sens contrar acelor de ceasornic), în poziţia OPRIT.

Păstrând nivelul recipientului de şampon, umpleţi-l cu apă 
caldă (nu fierbinte) până la linia de plin.

Folosind vasul mare din partea superioară a recipientului, 
turnaţi trei cupe de şampon de covoare Kirby® în recipientul 
de şampon. Nu folosiţi mai mult, deoarece se poate forma 
spumă în exces.

NOTĂ: Un recipient plin cu soluţie va curăţa aproximativ 
10 x 12 picioare de covor (3 x 3,5 m). Pentru covoare mai 
mari este necesar să reumpleţi recipientul de şampon.

Repuneţi vasul mare pe deschiderea situată în partea de sus  
a recipientului de şampon. �

Accesorii opţionale
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CONFIGURAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

8 Având grijă să evitaţi vărsarea lichidului pe sistemul 
Sentria™ sau pe podea, amplasaţi deschiderea din 
partea frontală inferioară a recipientului de şampon 

deasupra portului de evacuare a aerului � situat pe unitate. 
Înclinaţi recipientul de şampon în afara unităţii până când 
săgeţile se aliniază. În continuare, trageţi recipientul de 
şampon deasupra ştifturilor de blocare de pe portul de 
evacuare a aerului.

Rotiţi recipientul de şampon către unitate (în sensul acelor  
de ceasornic) pentru a-l bloca în poziţie. �

9 Împingeţi cotul rotund al furtunului mic, flexibil, în 
gaura din tavă până când acesta se fixează pe poziţie. 
Introduceţi ferm celălalt capăt peste fitingul din partea 

frontală inferioară a recipientului de şampon. �

UTILIZAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR

1 Pentru a regla duza la înălţimea corespunzătoare, 
apăsaţi pedala superioară a Toe-Touch Control ⑧  
de câte ori este nevoie pentru a coborî duza în poziţia 

cea mai joasă. �

NOTĂ: Apăsarea forţată a rolei periei în suprafaţa covorului 
micşorează capacitatea acesteia de curăţare şi poate provoca 
distrugerea curelei şi a rolei periei.

2 Rotiţi valva de reglare a spumei în totalitate la 
dreapta (în sensul acelor de ceasornic) până pe poziţia 
PORNIT. PORNIŢI sistemul Sentria şi activaţi 

servosistemul de antrenare Tech Drive (pentru detalii, 
consultaţi pagina 8 ). Fluxul de spumă va apărea imediat.

Rotirea valvei în totalitate la stânga (în sens contrar acelor 
de ceasornic) până pe poziţia OPRIT va determina oprirea 
completă a fluxului de spumă.

Oprirea fluxului de spumă vă permite să întindeţi minuţios 
spuma pe covor, înainte de a aplica altă spumă. În acest mod 
puteţi să frecaţi punctual zonele foarte murdare. �

Accesorii opţionale
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Accesorii opţionale

UTILIZAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

În timp ce mişcaţi sistemul Sentria™ înainte şi înapoi, 
spuma va fi eliberată şi peria o va aplica pe covor.

NOTĂ: Spuma trebuie întinsă pe toată lăţimea tăvii atunci 
când unitatea este trasă înapoi. În caz contrar, trageţi înapoi 
mai încet sau verificaţi şi curăţaţi, dacă este necesar, filtrul 
recipientului de şampon (vezi pag. 35).

După ce spuma s-a infiltrat pe carpetă cel puţin cinci minute, 
colectaţi-o prin punerea recipientului de şampon în poziţia 
OPRIT. Cu unitatea la cel mai scăzut nivel al înălţimii, 
mişcaţi pulverizatorul cu şampon deasupra spumei până când 
aceasta este colectată. În faţa tăvii se poate acumula  
o anumită cantitate de umezeală. Odată ce carpeta este 
complet uscată, aspiraţi cu aparatul Kirby® pe verticală. �

CURĂŢAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR

1 Apăsaţi complet pedala inferioară a Toe-Touch Control 
� pentru a ridica duza şi tava, apoi OPRIŢI sistemul 
Sentria şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. �

2 Rotiţi valva de reglare a spumei în totalitate la stânga 
(în sens contrar acelor de ceasornic) până pe poziţia 
OPRIT.

Trageţi furtunul mic, flexibil, din recipientul de şampon. �

3 Ridicaţi capacul farului ㉑. Eliberaţi cureaua rotind 
ridicătorul de curea la stânga (în sens contrar acelor 
ceasornicului) până când săgeţile roşii se aliniază. �
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CURĂŢAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

4 Rotiţi zăvorul accesoriilor ㉒ la stânga (în sens contrar 
acelor de ceasornic). Duza Sistemului de şamponare  
a covoarelor/ansamblul tăvii se vor înclina înainte.

Ridicaţi duza/ansamblul tăvii de pe sistemul Sentria™  
şi transportaţi-o/l la chiuvetă. �

5 Scoateţi furtunul din tavă şi clătiţi. �

6 Folosind mânerul, rotiţi la dreapta ridicătorul de curea 
(în sensul acelor de ceasornic) până când săgeţile verzi 
se aliniază. Despărţiţi tava şi duza. Clătiţi tava. �

7 Pentru a curăţa peria, apăsaţi pe clemele situate la 
fiecare capăt al scutului din plastic şi rotiţi scutul în sus 
şi spre exteriorul periei.

Deconectaţi scutul trăgând uşor de capetele tăvii, imediat  
sub rola periei.

Împingeţi rola periei în jos, în afara tăvii prin apăsarea 
simultană pe ambele capete ale periei, cu ambele degete 
mari.

Clătiţi toate zonele tăvii scutului şi peria, apoi îndepărtaţi 
scamele de pe perie.

Scuturaţi apa în exces de pe rola periei prin trecerea mâinii 
peste peri şi uscarea cu un prosop. �

Accesorii opţionale
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CURĂŢAREA SISTEMULUI DE 
ŞAMPONARE A COVOARELOR (continuare)

8 Pentru a îndepărta recipientul de şampon de la portul de 
evacuare a aerului �, rotiţi-l spre exteriorul sistemului 
Sentria™, până la refuz, apoi ridicaţi-l în sus. �

9 Scoateţi şi curăţaţi capacul ecranului de spumă, vasul  
şi filtrul de burete. 

Clătiţi recipientul de şampon cu apă rece şi puneţi la 
loc capacul ecranului, vasul şi filtrul de burete.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie să rămână întinsă pe intervale 
mari de timp. Asiguraţi-vă că săgeţile verzi de pe duză se 
aliniază în poziţia pentru păstrare. (Amintiţi-vă să aliniaţi 
săgeţile roşii înainte de a repune duza pe unitate – consultaţi 
secţiunea Ridicătorul de curea, la pagina 10.) �

ÎNLOCUIREA CURELEI UZATE A 
DUZEI SISTEMULUI DE ŞAMPONARE A 
COVOARELOR

1 Pentru a înlocui cureaua duzei Sistemului de 
şamponare a covoarelor, apăsaţi pe clemele situate  
la fiecare capăt al scutului şi rotiţi scutul în sus şi spre 

exteriorul periei. �

2 Folosind degetele mari, trageţi uşor în jos de capetele 
periei. Peria se va desface şi cureaua poate fi înlocuită.

Asiguraţi-vă că aţi amplasat cureaua în centrul periei. 
NOTĂ: Folosiţi numai curele aprobate de Kirby®. �
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ÎNLOCUIREA CURELEI UZATE A 
DUZEI SISTEMULUI DE ŞAMPONARE A 
COVOARELOR (continuare)

3 Aliniaţi capetele de metal ale periei cu fantele de pe tavă 
şi împingeţi peria în interior până când se fixează pe 
poziţie. Peria se va fixa pe tavă numai în poziţia corectă.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie să stea întinsă atunci când este 
păstrată pe o perioadă mai mare. Asiguraţi-vă că săgeţile 
verzi se aliniază în poziţia pentru păstrare. �

Accesorii opţionale
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UTILIZAREA LUSTRUITORULUI DE 
PODELE KIRBY MIRACLE WAXER 

1 Pentru a asambla aplicatorul dispozitivului de ceruire 
cu role, ataşaţi jumătatea superioară a mânerului 
dispozitivului la jumătatea inferioară (în cazul în care 

cuplarea nu s-a făcut deja). Reglaţi jumătatea superioară 
până când ştiftul cu arc din jumătatea inferioară este introdus 
în gaura de lângă partea de jos a jumătăţii superioare. �

Accesorii opţionale

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PENTRU KIRBY 
MIRACLE WAX

Pentru podele din lemn de esenţă tare, vinil, plută  
şi linoleum:

1. Curăţaţi minuţios suprafaţa.
2. Anexaţi peria şi duza tampon a sistemului Kirby  

de îngrijire a podelelor, conform instrucţiunilor  
de la pagina 39, secţiunea „Configurarea tamponu-
lui de podele”.

3. Pentru cele mai bune rezultate, aplicaţi un strat 
foarte fin de Kirby Miracle Wax folosind aplica-
torul cu role. Nu este necesar să acoperiţi complet 
podeaua cu ceară în acest moment deoarece ceara 
va fi întinsă la pasul următor.

4. Utilizând pedala superioară Toe-Touch Control  
pentru a coborî complet duza, întindeţi uniform 
ceara pe întreaga podea folosind peria de lustruire  
a sistemului Kirby de întreţinere a podelei.

5. Lăsaţi să se usuce 5 minute.

6. După uscare, lustruiţi cu peria de lustruire a siste-
mului Kirby de întreţinere a podelei.

NOTĂ: Pentru zonele foarte uzate pot fi necesare două 
straturi. În acest caz, mai multe straturi subţiri vor 
asigura rezultate mai bune decât un singur strat gros.

Pentru pardoseli din marmură:
 Aplicaţi un strat subţire şi întindeţi conform 

instrucţiunilor de la nr. 4. Totuşi, lustruiţi imediat, 
nelăsând să se usuce deloc.

După ce aţi încheiat paşii de mai sus, podeaua poate 
fi lustruită din nou, oricând este necesar, folosind 
peria de lustruire a sistemului de întreţinere a podelei. 
Aplicaţi mai multă ceară NUMAI atunci când nu apar 
rezultate acceptabile după lustruire repetată.

IMPORTANT:
 Nu folosiţi Kirby Miracle Wax pe cauciuc sau plăci 

de asfalt. �

2 Având punga dispozitivului de ceruire îndreptată 
spre capătul cu cârlig al mânerului lung pentru rolă, 
împingeţi dispozitivul de ceruire peste conectorul situat 

în partea inferioară a mânerului, până când se fixează. �
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6 Dacă doriţi, pregătiţi pentru stocare mânerul lung al 
dispozitivului de ceruire prin apăsarea ştiftului cu 
arc de pe porţiunea inferioară a mânerului, în timp ce 

împingeţi porţiunea superioară către capătul cu cârlig.

IMPORTANT: Etanşaţi rola folosită în punga originală de 
împachetare şi introduceţi-o în tub după fiecare folosire 
pentru a împiedica uscarea cerii. �

5 Apucaţi punga de împachetare şi dispozitivul de 
ceruire cu fermitate şi trageţi-le în afara mânerului 
lung al dispozitivului. Pentru a face acest lucru, 

împingeţi dispozitivul dinspre maneta mânerului către bară 
pentru a comprima arcul de reţinere. Astfel veţi putea glisa 
dispozitivul către capacul de capăt. Etanşaţi bine punga 
pentru a preveni uscarea prematură. Puneţi-o în tubul de 
ambalaj furnizat şi păstraţi-o, până la următoarea utilizare, 
într-un loc sigur unde nu pot ajunge copiii şi animalele. �

UTILIZAREA LUSTRUITORULUI DE 
PODELE KIRBY MIRACLE WAXER 
(continuare)

3 Scoateţi punga din dispozitivul de ceruire şi păstraţi 
punga de împachetare. Începeţi operaţia de ceruire 
conform instrucţiunilor din caseta de la  

pagina anterioară. �

Accesorii opţionale

4 Pentru a desface dispozitivul de ceruire de la 
mânerul lung, ţineţi punga originală de împachetare a 
dispozitivului cu capătul deschis spre acesta. Împingeţi 

dispozitivul de ceruire în punga de împachetare până la 
refuz. Evitaţi să atingeţi ceara cu mâna. �
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Pentru a evita pierderea controlului, nu puneţi aparatul pe 
verticală pentru lustruire. Pedala Tech Drive trebuie să fie pe 
poziţia neutru în timpul lustruirii.

MONTAREA DISPOZITIVULUI DE 
LUSTRUIRE A PODELEI

Sistemul dvs. Sentria™ poate fi folosit ca lustruitor eficient 
pentru podele de lemn sau gresie.

Pentru a folosi dispozitivul de lustruire a podelei, trebuie  
să introduceţi mai întâi peria de lustruire în duza 
dispozitivului de lustruire a podelei.

1 Centraţi cureaua periei dispozitivului de lustruire  
în zona mediană dintre rândurile periei. �

2 Întoarceţi duza dispozitivului de lustruire şi introduceţi 
capetele periei în fantele de la fiecare capăt al duzei. 
Peria dispozitivului de lustruire se va potrivi numai 

dacă este introdusă în poziţia corectă. �

3 Împingeţi cureaua în rola periei cu ajutorul degetelor. �

4 În timp ce ţineţi cureaua în poziţie, răsuciţi mânerul 
de pe ridicătorul de curea către stânga (în sens contrar 
acelor ceasornicului) până când săgeţile roşii se 

aliniază. Cârligul ridicătorului de curea va prinde cureaua  
şi o va întinde în sus în duză. �

Accesorii opţionale

PRECAUŢIE:!
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Pentru a evita să pierdeţi controlul dispozitivului de lustruire 
atunci când peria se găseşte pe suprafaţa podelei, ţineţi cu 
fermitate mânerul înainte de a conecta cablul de alimentare la 
priză şi de a pune comutatorul de alimentare pe poziţia PORNIT. 
Pentru a evita posibile deteriorări ale plăcilor moi sau lăsarea unor 
urme pe podele ceruite şi finisate fără covor, dezactivaţi pedala 
asistenţei de putere Tech Drive.

PRECAUŢIE:!

MONTAREA DISPOZITIVULUI DE 
LUSTRUIRE A PODELEI (continuare)

5 Amplasaţi cârligele situate în partea din spate a duzei 
deasupra barei de fixare ㉔ şi împingeţi duza în 
sistemul Sentria™. 

Rotiţi clema accesoriilor ㉒ în totalitate la dreapta (în sensul 
acelor de ceasornic) pentru a fixa duza în poziţie. �

6 Pentru a activa cureaua motrice şi peria dispozitivului 
de lustruire, folosiţi mânerul pentru a roti ridicătorul 
de curea complet la dreapta (în sensul acelor de 

ceasornic) până când săgeţile verzi se aliniază. Coborâţi 
capacul farului ㉑. �

7 NU FOLOSIŢI servosistemul de antrenare Tech Drive 
împreună cu dispozitivul de lustruire a podelei.

Puneţi servosistemul de antrenare Tech Drive pe neutru 
apăsând partea gri marcată cu „N” (de la Neutru) a pedalei 
Tech Drive N/D ⑪. �

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE 
LUSTRUIRE A PODELEI

8 Deoarece unitatea se mişcă înainte atunci când Peria 
dispozitivului de lustruire atinge podeaua, asiguraţi- 
vă că duza acestuia se găseşte pe cea mai înaltă setare. 

Apăsaţi pedala inferioară Toe-Touch Control � până  
la podea pentru a ridica la maxim duza dispozitivului  
de lustruire.

În timp ce ţineţi mânerul aparatului, porniţi  
sistemul Sentria. �

Accesorii opţionale
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UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE 
REFACERE A CARPETEI

Dispozitivul de lustruire a podelei Kirby® poate fi folosit  
şi ca dispozitiv de refacere pentru a restabili pluşul pe un 
covor tasat.

1 Înainte de a reface pluşul pe carpetă, ridicaţi duza 
complet în sus prin apăsarea pedalei inferioare Toe-
Touch Control � complet în jos.

Puneţi aspiratorul pe covorul pe care se va reface pluşul. �

2 Conectaţi cablul de alimentare. Dezactivaţi 
servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând pedala 
Tech Drive N/D ⑪ în partea gri marcată cu „N”.

În timp ce ţineţi ferm mânerul, porniţi aspiratorul apăsând 
comutatorul PORNIT. �

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE 
LUSTRUIRE A PODELEI (continuare)

9 Apăsaţi pedala superioară Toe-Touch Control ⑧ pentru 
a coborî peria un nivel o dată. Coborâţi peria atât cât 
permite Toe-Touch Control.

Cu dispozitivul de lustruire în funcţiune, mişcaţi sistemul 
Sentria™ deasupra podelei ca şi cum aţi curăţa un covor, 
făcând mişcări încete, uniforme.

NOTĂ: Cureaua nu trebuie întinsă atunci când este păstrată 
pe o perioadă mai mare. Asiguraţi-vă că săgeţile verzi sunt 
aliniate când depozitaţi. �

PLACA PENTRU PODELE TARI

Pentru configurarea şi utilizarea plăcii pentru podele tari, 
consultaţi pagina 16. �

Accesorii opţionale
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Asiguraţi-vă că din suprafaţă nu ies obiecte metalice, de exemplu 
pioneze, cuie etc. Acestea pot deteriora şmirghelul şi Turbo 
Accessory. De asemenea, se pot produce scântei care pot aprinde 
praful. Înlocuiţi punga de unică folosinţă după sablare îndelungată 
deoarece praful este fin şi va înfunda porii pungii. 

PRECAUŢIE:!

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI DE 
REFACERE A CARPETEI (continuare)

3 Coborâţi duza pentru pluşul carpetei, câte un nivel 
o dată, prin apăsarea pedalei superioare Toe-Touch 
Control ⑧. Încetaţi coborârea periei în momentul  

în care aceasta atinge covorul. �

4 Activaţi apoi servosistemul de antrenare Tech Drive 
apăsând Pedala N/D în partea roşie marcată cu „D”. 
Acum puteţi să refaceţi pluşul covorului prin mişcarea 

aspiratorului înainte şi înapoi pe acesta.

NOTĂ: •  Coborând prea mult peria pe covoarele cu ţesătură 
groasă puteţi scămoşa covorul. Nu refaceţi pluşul 
pe covoare sensibile.

 •  Cureaua nu trebuie întinsă atunci când este 
păstrată pe o perioadă mai mare. Asiguraţi-vă  
că săgeţile verzi se aliniază pentru păstrare. �

MONTAREA ACCESORIILOR TURBO

Sistemul de accesorii turbo poate fi folosit pentru o gamă 
largă de activităţi casnice. Este dispozitiv de sablare, unitate 
de lustruire, și unitate de frecare.

SABLARE TURBO

1 Pentru a monta Sistemul de accesorii turbo ca 
dispozitiv de sablare, desfaceţi învelitoarea de praf  
a dispozitivului de sablare situată în partea din spate  

a instrumentului şi ridicaţi-o. �

2 Rotiţi în sus braţele clemelor situate pe partea laterală 
Turbo Accessory pentru a deschide clemele. �

Accesorii opţionale
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Purtaţi întotdeauna ochelari de siguranţă când sablaţi turbo.

CONFIGURAREA SABLĂRII TURBO 
(continuare)

3 Selectaţi tipul corect de şmirghel necesar pentru 
operaţie. Folosiţi hârtie fină pentru finisare netedă şi 
hârtie aspră pentru a curăţa suprafeţe dure sau  

a îndepărta vopseaua.

Introduceţi foaia în clema frontală şi blocaţi braţul acesteia.

NOTĂ: Dispozitivul de sablare este livrat cu trei tipuri  
de şmirghel. Fiecare piesă este o foaie standard 1/3. �

4 Înfăşuraţi strâns hârtia în jurul părţii inferioare a Turbo 
Accessory şi pliaţi capătul în clema din spate. Blocaţi 
clema din spate. �

5 Cu Turbo Accessory pe o suprafaţă plană, înfăşuraţi 
învelitoarea de praf în jurul dispozitivului de sablare 
având deschiderea în spate, apoi închideţi-o. �

6 Introduceţi furtunul anexă în capătul Turbo Accessory.

Apucaţi dispozitivul de sablare de capetele din faţă 
şi spate şi porniţi sistemul Sentria™. Apoi apăsaţi 

butonul PORNIT situat în partea de sus a dispozitivului  
de sablare.

Apăsând uşor, mişcaţi-l încet peste suprafaţă. Lăsaţi 
dispozitivul să lucreze. Nu-l forţaţi şi nu vă aplecaţi peste  
el. Instrumentul funcţionează cel mai bine la viteză mare. �

Accesorii opţionale

PRECAUŢIE:!
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LUSTRUIRE TURBO

Anexaţi foaia din lână sintetică folosind aceeaşi procedură 
ca la anexarea şmirghelului (vezi pag. 42). Turbo Accessory 
se transformă acum în lustruitor. Folosiţi-l pentru a lustrui 
suprafeţe dure ceruite, de exemplu suprafeţe de mese, 
panouri şi suprafeţe netede de mari dimensiuni. Poate  
fi folosit pentru a lustrui maşini.

Învelitoarea de praf nu este folosită în momentul lustruirii. �

FRECARE TURBO

Anexaţi foaia de frecare din nailon întreţesut folosind aceeaşi 
procedură ca la anexarea şmirghelului (vezi pag. 42). Turbo 
Accessory se transformă acum în instrument de frecare. 
Folosiţi-l pentru a freca suprafeţe dure, de exemplu plăcile 
ceramice etc. (Nu folosiţi pe suprafeţe vopsite.)

Învelitoarea de praf nu este folosită când se aplică 
foaia(placa) de frecare. �

Accesorii opţionale
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În timp ce folosiţi Zippbrush, nu introduceţi degetele în zona 
periei şi nu apăsaţi butonul de eliberare în timp ce peria este în 
mişcare. Ţineţi peria lipită de suprafaţa curăţată deoarece aceasta 
poate arunca particule la exterior. Nu folosiţi pe textile fragile.

UTILIZAREA ZIPPBRUSH

Când este ataşat la furtunul anexă, dispozitivul Zippbrush 
poate fi folosit la curăţarea multor suprafeţe, inclusiv 
tapiţerie şi trepte mochetate. Poate fi folosit pentru a curăţa 
interiorul maşinilor.

Pentru rezultate optime, nu apăsaţi prea tare pe Zippbrush. 
Permiteţi periei să se rotească la viteză maximă prin mutarea 
atentă de la o latură la alta, pe suprafaţa de curăţat.

CURĂŢAREA ZIPPBRUSH

1 Pentru a curăţa Zippbrush, apăsaţi butonul din  
partea frontală a periei pentru a elibera inelul  
exterior al periei. 

Când apăsaţi butonul de eliberare, evitaţi aplicarea presiunii 
pe peria inelului exterior. �

2 Ridicaţi peria centrală/turbina de aer din dispozitiv 
şi îndepărtaţi particulele sau scamele de pe perie şi 
turbină. De asemenea, îndepărtaţi particulele rămase  

în cavitatea dispozitivului. �

3 Introduceţi peria/turbina de aer înapoi în dispozitiv şi 
rotiţi până când clemele se fixează în fante. Agăţaţi 
clema din spatele inelului periei în deschiderea mică  

a instrumentului şi fixaţi-o în poziţie. �

Accesorii opţionale

PRECAUŢIE:!
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Sfaturi de utilizare/întreţinere
PARTEA A CINCEA

Sistemul dvs. Sentria™ de la Kirby® este un sistem de 
întreţinere a locuinţei extrem de sofisticat. La fel ca în cazul 
majorităţii aparatelor moderne, acesta are nevoie de puţină 
întreţinere de rutină pentru a funcţiona eficient. Această 
secţiune din Manualul utilizatorului prezintă sfaturi pentru 
folosirea şi întreţinerea sistemului dvs. Sentria. În această 
secţiune, vom discuta următoarele:

Schimbarea curelei duzei de putere

Reglarea rolei de perie pentru 
performanţă optimă

Înlocuirea diverselor componente

Sfaturi pentru întreținere

Răspunsuri la întrebări/Depanare erori
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Sfaturi de utilizare/întreţinere

SCHIMBAREA CURELEI DUZEI DE 
PUTERE

După utilizare prelungită, cureaua duzei de putere de pe 
sistemul dvs. Sentria™ poate deveni prea întinsă şi uzată, 
putând să alunece. (Consultaţi pagina 11 – ledul indicator 
de performanţă a rolei de perie.) Dacă apare această situaţie, 
înlocuiţi cureaua veche cu una nouă.

1 NOTĂ: Folosiţi numai curele aprobate de Kirby®.

Pentru a schimba cureaua, scoateţi duza de pe sistemul 
Sentria. Slăbiţi apoi cureaua folosind mânerul de  

pe ridicătorul de curea �, răsucindu-l complet la dreapta  
(în sensul acelor de ceasornic) până când săgeţile verzi  
se aliniază. �

2 Deblocaţi placa de carpetă ㉖ desfăcând cele două 
zăvoare din spatele duzei. �

3 Trageţi de marginea din spate a plăcii de carpetă pentru 
a o scoate din duză.

Observaţi setarea de reglare a înălţimii părului pentru 
rola de perie (1, 2 sau 3).

Scoateţi cureaua şi rola de perie. �

4 Scoateţi cureaua veche şi înlocuiţi-o cu una nouă. �
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REGLAREA ÎNĂLŢIMII ROLEI DE PERIE

Părul rolei de perie se uzează după lungi perioade de 
utilizare. În acest mod se reduce eficienţa curăţării

Totuşi, capetele rolei de perie sunt reglabile, astfel puteţi 
extinde părul şi folosi din nou peria.

Rola de perie de pe un sistem Sentria™ are trei setări: un 
nivel, două niveluri şi trei niveluri. Cu cât este mai mare 
numărul de niveluri, cu atât perii sunt mai extinşi. Folosiţi 
setarea un nivel (1) pentru mochete delicate, de exemplu, 
cele cu model în relief. Folosiţi setările două niveluri  
(2) şi trei niveluri (3) pentru a extinde perii pentru  
a compensa uzura. �

Sfaturi de utilizare/întreţinere

SCHIMBAREA CURELEI DUZEI DE PUTERE 
(continuare)

5 Asiguraţi-vă că setarea de reglare a înălţimii părului 
pentru rola de perie (1, 2 sau 3) este la ambele capete 
aceeaşi ca în momentul când peria a fost scoasă. 

Vedeţi mai jos pentru o discuţie despre reglarea înălţimii 
părului pentru rola de perie (1, 2 sau 3). Introduceţi cureaua 
şi rola de perie la loc în duză. Unul dintre capetele din plastic 
ale rolei de perie este mai mare decât celălalt,  
de aceea rola de perie se va potrivi în duză numai într-un  
singur mod.

Centraţi apoi cureaua pe perie. �

6 Puneţi la loc placa de carpetă aşezând-o mai întâi în 
faţa tamponului, apoi trăgând-o peste tampon în spatele 
duzei de putere ㉕. Asiguraţi placa de carpetă cu 

ajutorul celor două zăvoare care o menţin în poziţie. �

7 Folosind mânerul de pe ridicătorul de curea �, rotiţi la 
stânga (în sens contrar acelor ceasornicului) până când 
săgeţile roşii se aliniază. Astfel cureaua va fi întinsă  

şi pregătită pentru readucerea duzei la sistemul Sentria™.

Acum sunteţi gata pentru a re-anexa duza de putere şi a 
reactiva cureaua. �
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Sfaturi de utilizare/întreţinere

REGLAREA ÎNĂLŢIMII ROLEI DE PERIE 
(continuare)

1 Scoateţi duza de putere ㉕ de pe sistemul Sentria. �

2 Slăbiţi cureaua răsucind mânerul de pe ridicătorul 
de curea � complet la dreapta (în sensul acelor de 
ceasornic) până când săgeţile verzi se aliniază.

Deblocaţi cele două zăvoare din spatele duzei de putere 
pentru a scoate placa de carpetă ㉖.

Ridicaţi apoi peria din duză. �

3 Rotiţi capetele din plastic ale rolei de perie pe 
nivelurile 1, 2, sau 3, după cum doriţi. Cu cât este mai 
mare numărul de niveluri, cu atât perii sunt mai extinşi.

Când vizualizaţi de sus, rotiţi capetele din plastic ale 
rolei de perie către partea cu numărul vizibil de niveluri 
corespunzătoare. Asiguraţi-vă că ambele capete din plastic 
ale rolei de perie sunt setate la acelaşi număr de niveluri. �

4 Puneţi peria la loc în duză, asigurându-vă că ambele 
capete de plastic ale rolei de perie sunt setate la acelaşi 
număr de niveluri (1, 2 sau 3).

Puneţi la loc placa de carpetă aşezând-o mai întâi în faţa 
tamponului, apoi trăgând-o peste tampon în spatele duzei  
de putere ㉕. Asiguraţi placa de carpetă cu ajutorul celor 
două zăvoare care o menţin în poziţie.

Folosind mânerul, agăţaţi cureaua pe ridicătorul de curea � 
şi rotiţi ridicătorul de curea la stânga (în sens contrar acelor 
ceasornicului) până când săgeţile roşii se aliniază. Astfel 
cureaua va fi întinsă şi pregătită pentru readucerea duzei  
la sistemul Sentria™. �
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UZURA/ÎNLOCUIREA ROŢII
Roţile Kirby® sunt fabricate cu bandă de rulare flexibilă 
pentru a împiedica uzura carpetei şi distrugerea podelelor 
fără covoare. După perioade extinse de utilizare, banda de 
rulare de pe roţi se va şterge iar acestea vor trebui înlocuite.

Verificaţi ocazional banda de rulare a roţilor pentru a 
determina dacă acestea trebuie înlocuite. Materialul benzii 
de rulare este mai deschis la culoare decât roata însăşi. Dacă 
o porţiune din roata de plastic mai închis la culoare se vede 
prin banda de rulare, atunci roţile trebuie înlocuite. Roţile 
nu pot fi înlocuite de utilizator. Contactaţi cel mai apropiat 
centru de service Kirby pentru înlocuire rapidă a roţii. � 

ÎNLOCUIREA CABLULUI
NU FOLOSIŢI UNITATEA în cazul în care cablul electric 
care conectează sistemul Sentria™ la priză are crăpături sau 
rosături. Contactaţi imediat centrul dvs. de service autorizat 
Kirby pentru înlocuire.

Evitaţi deteriorarea cablului având grijă să nu treceţi peste 
acesta cu sistemul Sentria. De asemenea, deconectaţi 
unitatea apucând ştecherul la capătul cablului în loc de a 
trage de cablu. �

ÎNLOCUIREA FARULUI
Dacă unul sau mai multe din cele trei LED-uri din Ansamblul 
farului se ard, vă rugăm să contactaţi distribuitorul dvs. 
autorizat Kirby® pentru înlocuire. �

SFAT DE ÎNTREŢINERE:
Păstraţi rola de perie şi traseul curelei fără scame, fire, păr şi 
alte fibre. Astfel veţi putea să folosiţi rola de perie la capacitate 
maximă. 

Păstrați arborele motorului curat fără scame, păr și 
materiale reziduale. �

Sfaturi de utilizare/întreţinere
Înlocuirea diverselor componente
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Sfaturi de utilizare/întreţinere

Î CE ESTE UN APARAT CU IZOLAŢIE DUBLĂ (Întreţinerea aparatelor cu izolaţie dublă)

R Într-un aparat cu izolaţie dublă sunt prevăzute două sisteme de izolare în locul împământării. 
Nu este necesară şi nici nu trebuie adăugată o legătură de împământare la un aparat cu 
izolaţie dublă. Un aparat cu izolaţie dublă este marcat cu cuvintele „IZOLAŢIE DUBLĂ” 
(S.U.A. şi Canada). Simbolul  (un pătrat în alt pătrat) poate fi, de asemenea, marcat pe 
aparat.

Întreţinerea unui aparat cu izolaţie dublă necesită o cunoaştere foarte bună a sistemului  
şi trebuie efectuată numai de către personal de service calificat.

Piesele de schimb pentru acest model Sentria™ cu izolaţie dublă trebuie să fie piese originale 
Kirby® pentru păstrarea siguranţei şi protejarea garanţiei.

Î CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ MOTORUL NU FUNCŢIONEAZĂ ATUNCI CÂND 
PORNESC SISTEMUL Sentria?

R Multe vizite la service nu sunt necesare. Verificarea unor lucruri simple vă poate scuti de 
multe costuri, timp pierdut şi probleme. Atunci când sistemul dvs. Sentria nu funcţionează 
corespunzător, efectuaţi mai întâi aceste verificări înainte de a apela la personal autorizat 
de service.

DACĂ MOTORUL NU FUNCŢIONEAZĂ ATUNCI CÂND SE APASĂ COMUTATORUL 
ACESTUIA:

1. Asiguraţi-vă că aţi introdus cablul de alimentare într-o priză şi că aceasta are energie. 
(Verificaţi dacă siguranţă este arsă, disjunctorul declanşat sau este întrerupt curentul.)

2. Asiguraţi-vă că aţi introdus complet în unitate fişa cablului.

3. Căutaţi fisuri în etanşarea cablului de alimentare. În cazul în care cablul este deteriorat, 
obţineţi unul nou. NU ÎNCERCAŢI SĂ-L REPARAŢI. Folosiţi numai cablu de alimentare 
original Kirby. Nu folosiţi cabluri de extensie standard.

4. Asiguraţi-vă că o anexă sau un accesoriu sunt montate corespunzător în partea din faţă a 
sursei de alimentare. Unitatea nu va funcţiona fără duza de putere ㉕, cuplajul furtunului, 
apărătoarea admisiei de aer sau duza periei amplasate în poziţie.

5. Unitatea nu va funcţiona fără instalarea corespunzătoare pe portul de evacuare a aerului � 
a ansamblului pungii de filtrare/colectorului Mini Em-Tor �, furtunului anexă sau  
a recipientului de şamponare covoare.

6. Ansamblul pungii de filtrare/colectorul Mini Em-Tor, furtunul anexă sau recipientul  
de şampon pentru carpetă trebuie să se fixeze ferm în poziţie pentru ca unitatea să 
funcţioneze. Dacă montajul este prea strâns şi aveţi dificultăţi la instalarea celor de mai 
sus, aplicaţi o picătură de apă pe garnitură pentru a reduce frecarea şi a uşura instalarea.

Î CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ SISTEMUL Sentria NU ADUNĂ SCAME SAU 
MURDĂRIE DE PE COVOR?

R 1. Verificaţi dacă rola de perie se învârte atunci când sistemul Sentria funcţionează.

2.  Dacă rola de perie nu se învârte liber, atunci cureaua alunecă, este ruptă sau nu se află  
pe axul motorului ㉓.

3. În cazul în care cureaua nu se găseşte pe axul motorului ㉓, scoateţi duza şi urmaţi 
instrucţiunile de la pagina 11. Pentru extensia părului de perie, consultaţi pagina 48.

4. În cazul în care cureaua se află în stare bună şi peria funcţionează, verificaţi uzura părului 
de perie şi înlocuiţi rola de perie dacă este necesar.

 Pentru a verifica uzura, întoarceţi duza de putere ㉕ şi plasaţi o riglă pe placa de carpetă 
din metal. Dacă părul este mai jos sau doar atinge rigla, atunci rola de perie trebuie reglată. 
Pentru detalii, consultaţi pagina 48.

5. Asiguraţi-vă că înălţimea duzei este reglată astfel încât peria să se afle în contact  
cu carpeta. Folosiţi Toe-Touch Control pentru a regla corespunzător. Vezi pag. 8.

Întrebări şi răspunsuri/Depanare erori
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IMPORTANT: Fiţi întotdeauna precauţi atunci când aspiraţi trepte de scară.

Sfaturi de utilizare/întreţinere
Întrebări şi răspunsuri/Depanare erori

6. Verificaţi dacă s-a umplut punga.

7. Verificaţi dacă tubul de umplere este înfundat.

Î SIMT MIROS DE CAUCIUC ARS ATUNCI CÂND FOLOSESC SISTEMUL Sentria™. 
CE TREBUIE SĂ FAC?

R 1. Verificaţi dacă rola de perie se învârte atunci când sistemul Sentria funcţionează. Dacă 
nu, atunci rola de perie poate fi blocată din cauza firelor acumulate în jurul capetelor. 
Scoateţi rola de perie şi asiguraţi-vă că se roteşte liber la ambele capete. (Vezi pag. 46.)

2.  Poate cureaua nu este complet activată (sau dezactivată). Asiguraţi-vă că săgeţile verzi  
şi roşii de pe ridicătorul de curea � se potrivesc în totalitate.

3. Dacă o curea care alunecă a depozitat un reziduu negru pe axul motorului ㉓, atunci 
îndepărtaţi-l uşor folosind lână de oţel sau şmirghel şi înlocuiţi cu o curea nouă.

Î CUM ASPIR SALTEAUA?

R I.Convertiţi sistemul dvs. vertical Sentria la aspirator portabil. Consultaţi „Curăţarea 
portabilă” la pagina 16.

2. Dezactivaţi servosistemul de antrenare Tech Drive apăsând Pedala Tech Drive N/D ⑪  
în partea gri marcată cu „N” (de la Neutru).

3. Dezactivaţi rola de perie.

4. Conectaţi sistemul Sentria la sursa de alimentare şi porniţi-l.

5. Coborâţi duza de putere apăsând complet pedala superioară Toe-Touch Control ⑧.

6. Începeţi aspirarea.

Î CUM ASPIR MOCHETA DE PE TREPTELE SCĂRII?

R Există câteva moduri. Puteţi folosi:

 •  aspiratorul portabil. (Vezi pag. 16.)

 •  Zippbrush. (Vezi pag. 45.)

 •  sau duza de tapiţerie. (Vezi pag. 21.)

Î CUM FAC CURĂŢENIE SUB PAT?

R Sistemul dvs. Sentria poate fi folosit în modul sac (vezi pag. 19) împreună cu duza  
de suprafeţe pentru a aspira sub pat şi altă mobilă joasă.
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Sfaturi de utilizare/întreţinere

Î CUM ASPIR MOBILA CU TAPIŢERIE?

R 1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.) (Nu folosiţi duza de putere ㉕ la mobilă.)

2. Folosiţi furtunul anexă cu sau fără următoarele accesorii:

 •  Duza de tapiţerie.

 •   Instrumentul pentru crăpături cu peria îndepărtată. (Folosiţi între pernele scaunului  
şi în crăpături.)

 •  Zippbrush opţional.

Dispozitivul Zippbrush opţional foloseşte perii rotative pentru a agita fibrele şi a scoate 
murdăria şi părul din ţesătură. Când folosiţi dispozitivul Zippbrush, mutaţi-l uşor de la o latură 
la alta pe suprafaţă. Nu aplicaţi presiune excesivă deoarece acţiunea periei se va reduce. (Dacă 
peria se blochează, rotiţi peria rotativă interioară în sensul acelor de ceasornic pentru a o 
elibera, apoi daţi drumul. Peria trebuie să-şi reia mişcarea.)

Pentru a curăţa elemente de tapiţerie greu de găsit, folosiţi vârful îngust al dispozitivului 
Zippbrush amplasat pe partea opusă furtunului pentru a desprinde murdăria. (Pentru informaţii 
suplimentare despre utilizarea şi întreţinerea dispozitivului Zippbrush opţional, consultaţi 
secţiunea Zippbrush la pagina 45).

Î CUM CURĂŢ PEREŢII ŞI TAVANUL?

R 1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2.  Ataşaţi unul sau două tuburi de extensie la furtunul anexă prin introducerea furtunului  
în deschiderea tubului de extensie şi fixarea în poziţie.

3. Ataşaţi maneta de control al aspirării la capătul tubului de extensie.

4. Ataşaţi peria de perete şi tavan la capătul manetei de control al aspirării. Maneta de control 
al aspirării vă permite să reglaţi fluxul de aer şi să potriviţi peria de perete şi tavan la 
unghiurile corespunzătoare faţadelor, pervazurilor, pereţilor şi tavanelor.

Î CUM ÎMI CURĂŢ MAŞINA?

R Sistemul dvs. Sentria™este echipat cu o gamă de instrumente care vă pot ajuta să vă 
curăţaţi maşina. În plus, puteţi folosi dispozitivul Zippbrush opţional pentru aspirarea 
tapiţeriei, carpetelor, preşurilor şi portbagajelor maşinilor. (Pentru informaţii despre 
utilizare şi întreţinere, consultaţi secţiunea Zippbrush la pagina 45.)

1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Puteţi folosi capătul furtunului anexă pentru aspirare directă sau puteţi anexa o mulţime 
de dispozitive.

3. Vă sugerăm să folosiţi duza de tapiţerie (sau dispozitivul zippbrush opţional) pentru 
a curăţa scaunele, zonele de sub scaune şi portbagajul.

4. Folosiţi dispozitivul pentru crăpături (cu sau fără capătul de perie asociat acestuia) pentru 
zone mici, greu de găsit, de exemplu zona dintre parbriz şi bord şi zona dintre scaune.

5. Folosiţi peria de praf pentru a curăţa panoul de instrumente.

6. Folosiţi unealta utilitară pentru a prelua nisipul sau particulele grele de pe covoraşe 
şi mochete.

Întrebări şi răspunsuri/Depanare
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Î CUM CURĂŢ ALTE PIESE DE MOBILIER?

R Cărţi şi biblioteci:

1.  Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Anexaţi peria de praf la capătul furtunului anexă şi „ştergeţi” cărţile şi biblioteca.

3. Alte opţiuni constau în utilizarea unui tub de extensie cu peria de praf sau a periei de perete 
şi tavan pentru a şterge praful din partea superioară a bibliotecii.

Abajururi şi imagini:

1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Ataşaţi peria de praf la maneta de control a aspirării. Apoi conectaţi maneta la furtunul 
anexă. Testaţi fluxul de aer prin reglarea valvei de control a aspirării de pe maneta  
de control a aspirării înainte de a şterge praful de pe abajururi. Aspiraţi praful  
de pe ilustraţiile acoperite cu sticlă şi cadrele fotografiilor.

Spații înguste:

1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Ataşaţi peria de praf la maneta de control al aspirării. Apoi conectaţi maneta la furtunul 
anexă. Testaţi fluxul de aer prin reglarea valvei de control al aspirării de pe maneta 
de control al aspirării înainte de a şterge praful de pe obiectele electronice.

3. Conectaţi dispozitivul de umflare/golire la capătul furtunului anexă pentru a şterge praful 
dintre spaţii mici greu de atins.

Mobila şi coşurile din nuiele:

1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Ataşaţi peria de praf la capătul furtunului de anexare. Peria dvs. de praf funcţionează bine 
între fisuri şi crăpături, pe suprafeţe de nuiele şi neregulate.

Draperii şi jaluzele:

1. Convertiţi la un sac. (Vezi pag. 19.)

2. Pentru draperii, ataşaţi unul sau două tuburi de extensie la furtunul anexă. Conectaţimaneta 
de control a aspirării la tubul de extensie, apoi conectaţi duza de tapiţerie (cu placheta 
ataşată). Testaţi fluxul de aer prin reglarea valvei de control a aspirării de pe maneta de 
control a aspirării înainte de a curăţa praful de pe draperii şi jaluzele.

Valva de control a aspirării de pe maneta de control a aspirării reglează fluxul de aer şi nu vă 
lasă să trageţi perdelele de pe galerie.

Pentru jaluzele, urmaţi o procedură similară folosind peria de praf în locul duzei de tapiţerie. 
Dacă folosiţi maneta de control a aspirării, asiguraţi-vă că închideţi complet valva de control 
a aspirării pentru a menţine un flux maxim de aer.

Î CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ PUNGA MEA DE FILTRARE MIROASE?

R Schimbaţi-o. Înlocuiţi punga de unică folosinţă atunci când murdăria atinge linia 
de umplere. Nu umpleţi excesiv.

1. Puteţi cumpăra Odorific II, un deodorant care lasă un miros curat şi proaspăt în camera 
dvs. Puneţi câteva picături pe un tampon şi introduceţi-l în punga permanentă exterioară. 
Pentru o listă de alte produse de la Kirby®, consultaţi paginile 56 şi 57.

Sfaturi de utilizare/întreţinere
Întrebări şi răspunsuri/Depanare
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Distribuitorii dvs. locali autorizaţi sunt disponibili pentru a răspunde la orice 
întrebări legate de achiziţia efectuată sau de funcţionarea sistemului dvs.
Sentria™ de întreţinere a locuinţei.

Compania Kirby are specialişti în relaţii cu clienţii care pot răspunde la orice 
întrebări despre sistemul Sentria de întreţinere a locuinţei sau vă pot furniza 
numele celui mai apropiat distribuitor Kirby.

Puteţi contacta Relaţiile cu clienţii S.U.A. la:

e-mail consumer@kirbywhq.com

telefon 00 800 547 292 72

fax 001-216-529-6146

poşta  Relaţii cu clienţii 
1920 West 114th Street 
Cleveland, Ohio 44102

Orele noastre de funcţionare sunt 8:00 am–5:00 p.m. Ora Coastei de Est, S.U.A. 
Luni - Vineri.

Relaţii cu clienţii
Aveţi o întrebare? Aveţi nevoie de asistenţă?
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Produse Kirby® de îngrijire a locuinţei
De la distribuitorii autorizaţi de fabrică şi centrele de service

PRODUSE DE CONTROL AL ALERGIEI
Pungi de filtrare MicroAllergen
Reduce praful, polenul, insectele și alte particule ce se află în casă în mod normal.

Şampon de control al alergiei
Neutralizează particule mici de praf. Reduce alergiile provocate de polen. Curăţă  
şi lustruieşte covoare.

Cârpă din microfibre
Folosiţi la ştergerea prafului. De 30 de ori mai fină decât bumbacul. Absoarbe de 4 ori 
greutatea proprie în lichide, murdărie şi noroi uscat. Lavabil.

FAMILIA PRODUSELOR DE ŞAMPONARE A CARPETEI
Şampon de carpetă
Produs foarte eficient pentru curăţarea în profunzime a carpetelor şi mochetelor. Este sigur 
pentru carpetă şi ne-toxic. 

Curăţător de pete universal
Formulă pregătită pentru petele de fiecare zi. Pulverizaţi pe pată şi ştergeţi cu o cârpă albă, 
curată. Foarte bun pentru aplicare înainte de şamponare.

Pre-tratament pentru zone cu trafic intens
Formula foarte eficientă vă oferă un „avans” la şamponare. Pulverizaţi pe culoare, intrări  
şi modele de trafic foarte murdare cu câteva minute înainte de şamponare. 

FAMILIA PRODUSELOR DE ÎNDEPĂRTARE A PETELOR
Spuma Kirby
Eficientă pe treptele mochetate foarte murdare şi în alte locuri greu de atins. Pulverizaţi  
şi ştergeţi. Excelentă pentru preşurile din maşină şi locuinţă!

Curăţător de pete şi mirosuri produse de animale de casă
Atacă pete şi mirosuri de animale cu ajutorul enzimelor naturale. Ingredientele active ajung  
în miezul fibrelor carpetei, asigurând eliminarea mirosurilor persistente şi ţinerea animalelor 
la distanţă de pete 

Curăţător de pete de unsoare şi ulei de pe covor
Penetrează şi scoate cele mai persistente pete... unsoare auto, uleiuri de garaj şi gătit şi multe 
altele. Pulverizaţi şi ştergeţi. 

Curăţător de pete de mâncare pe covor
Produs de curăţare special creat, cu enzime naturale, care rupe legăturile chimice din petele 
persistente de mâncare, suc de struguri, vin roşu, ciocolată, ketchup şi altele.
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Produse Kirby® de îngrijire a locuinţei
De la distribuitorii autorizaţi de fabrică şi centrele de service

FAMILIA PRODUSELOR PENTRU SUPRAFEŢE DURE
Curăţător de sticlă şi suprafeţe Scuttle
Un favorit Kirby tradiţional; excelent pentru suprafeţe dure cum ar fi tejghele, aparate casnice 
mari, precum şi ferestre, oglinzi şi altele. Se usucă rămânând lucioase şi fără urme. 

Citrus Scuttle
Curăţător eficient pentru toate tipurile de suprafeţe din interior şi exterior. Excelent pentru 
cuptoare, grătare, utilaje şi zone de lucru. 

Lickity Split
Solvent universal care acţionează mai bine pentru îndepărtarea substanţelor lipicioase decât 
orice alt produs comercial. Folosiţi-l pentru a dizolva bandă adezivă, lipici, gumă, etichete, 
asfalt, ruj, creion, ulei, smoală, adezivi, marker permanent şi altele.

FAMILIA PRODUSELOR DE ODORIZARE A LOCUINŢEI
HomeFresh Room şi Carpet Freshener
Face covoarele şi camerele să miroasă plăcut a proaspăt, eliminând mirosurile urâte.  
Nu trebuie decât să pulverizaţi pe covor şi să aspiraţi după câteva minute. Disponibile  
în 5 miresme diferite.

Deodorant Odorific II
Deodorant lichid universal. Excelent pentru zone cu mirosuri grele, de exemplu coşuri  
de gunoi şi colţuri pentru deşeuri. Aveţi nevoie de numai câteva picături. De asemenea, câteva 
picături sunt excelente pentru odorizarea pungii exterioare a aspiratorului dvs. Mireasma 
proaspătă rămâne mai multe ore.

ALTE PRODUSE ŞI ACCESORII DEOSEBITE KIRBY
Dispozitivul extensibil pentru crăpături
Curăţă sub frigidere, mobilă joasă şi elemenţi de calorifer. Set de dispozitive alcătuit  
din 5 piese care vă permite să adăugaţi piese până când atingeţi lungimea dorită. 

Mini-accesorii
Acest set cuprinde un mini furtun şi 5 mini accesorii care sunt excelente pentru curăţarea  
în mici detalii. Intră în fisuri şi crăpături din tastaturi, figurine, borduri auto şi piane.

Aspirator auto Split Second 2
Versiunea de 12 volţi pentru automobil a popularului aspirator portabil de mână Split Second 
se conectează la priza standard a brichetei. Perfect pentru maşini, ambarcaţiuni, rulote  
şi vehicule de recreere.

Contactaţi locaţia dvs. autorizată de fabrică pentru acestea şi pentru alte produse Kirby de întreţinere a locuinţei.
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CE DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Noi, Kirby, declarăm pe propria noastră răspundere că, acolo unde  
este aplicabil, aspiratorul model G10E, fabricat de Kirby, este în 

conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:  
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, şi EN 62233   
şi este în concordanţă cu reglementările aplicabile, incluzând Directiva 

Tensiuni Joase 2006/95/EC, şi Directiva EMC 2004/108/EC.
CE 95

KIRBY
1920 West 114th Street
Cleveland, OH 44102

S.U.A.

Creat sub unul sau mai multe din următoarele patente şi înregistrări de design,  
alte patente şi înregistrări de design în aşteptare.

Statele Unite 
4947512 
5007133 
5086536 
5115537 
5308288 
5573369 
5713810 
7794516 
D392779 
D396902 
D600868
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334155 
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692116 
2008207570

Austria 
ATE142865 
ATE18955T1

Belgia 
0584961

Belgia 
38610-00

Canada 
127585 
2101455 
2229513 
137881 
2638641

China 
ZL200830142963 
ZL200930237374.5 
ZL201130007059

Danemarca 
0584961

Finlanda 
13965

Franța 
902235 
0584961 
20106183

Germania 
69304847 
402010006532.8 
69606774

Hong Kong 
KH1010126

Italia 
0584961 
0859567

Japonia 
2011083

Luxemburg 
0859567

Mexic 
175879

Olanda 
0584961 
0859567

Noua Zeelandă 
411288 
570620

Norvegia 
70226 
319902

Portugalia 
0584961

Rusia 
73673 
2378973

Singapore 
69097

Africa de Sud 
A2008/01498

Spania 
2092232

Suedia 
49181 
0584961

Elveția 
0584961 
0859567

Marea Britanie 
0433439 
0584961 
0859567 
1090578 
2006173

Patent List 1/23/2012
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Sentria™

Nr. Componentă
1 Punga permanentă exterioară

2 Clema zăvorului pungii

3 Punga de filtrare de unică folosinţă

4 Cureaua de susţinere a pungii

5 Adaptorul de vârf

6 Colector Mini Em-Tor

7 Ledul indicator al performanţei

8 Pedala superioară Toe-Touch Control

9 Pedala inferioară Toe-Touch Control

10 Zăvorul înclinării mânerului

11 Pedala pentru poziţia neutră a 
servosistemului de antrenare 
Tech Drive

12 Pedala de acţionare a servosistemului 
de antrenare Tech Drive

13 Comutator de alimentare

14 Butonul de eliberare a mânerului

15 Mâner portabil

16 Buton de eliberare a pungii

17 Mânerul vertical

18 Mîner de transport

19 Portul de evacuare a aerului

20 Ridicător de curea

21 Capacul farului

22 Zăvorul accesoriilor

23 Axul motorului

24 Bara de fixare

25 Duza de putere

26 Tampon

Accesorii şi anexe
27 Sistem de şamponare a carpetei Şamponaţi carpeta.

28 Sistemul de întreţinere a podelei Dispozitiv de lustruire a podelei pentru 
podele din lemn sau gresie. Dispozitiv de 
refacere a carpetei pentru a reface pluşul 
pe o carpetă tasată.

29 Placa pentru podele tari Şterge praful de pe podelele neacoperite.
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Accesorii şi anexe

Nr. Componentă Utilizări recomandate
30 Kaddy Stocarea accesoriilor

31 Pulverizator portabil Se ataşează la furtunul anexă cu unitatea în modul 
dispozitiv de suflare pentru a aplica lichide pe bază  
de apă, ne-inflamabile.

32 Mâner portabil Pentru a trece unitatea din poziţie verticală în poziţie 
portabilă prin îndepărtarea mânerului vertical şi 
introducerea mânerului portabil. Ajută la curăţarea 
saltelelor şi a scărilor mochetate. 

33 Capac pulverizator 
portabil de şampon

Ataşaţi la pulverizatorul portabil cu unitatea în modul 
dispozitiv de suflare pentru a aplica şampon de carpetă 
Kirby® destinat curăţării petelor.

34 Unealta utilitară Curăţă podelele maşinilor

35 Dispozitiv de umflare/
golire

Cu unitatea în modul dispozitiv de suflare, se foloseşte 
pentru a umfla jucării, saltele cu aer sau alte elemente 
gonflabile cu presiune redusă de maximum 1 p.s.i. 
Cu unitatea în modul cu sac, se foloseşte pentru a 
dezumfla obiecte.

36 Peria de praf Cu sau fără tuburi de extensie pe suprafeţe conturate 
sau neregulate.

37 Duza de tapiţerie Mobilă tapiţată, scări mochetate, îmbrăcăminte. 
Interioare de vehicule.

39 Peria de perete şi plafon Pereţi, tavane, draperii şi alte suprafeţe.

40 Maneta de control a 
aspirării

Se foloseşte atunci când este nevoie de controlarea 
gradului de aspirare, de exemplu în cazul draperiilor  
şi al abajururilor delicate. Se foloseşte cu sau fără 
tuburi de extensie.

41 Tuburi de extensie Măresc gradul de întindere şi se folosesc cu alte 
dispozitive. 

42 Furtun anexă Convertiţi de la modul vertical la modul sac sau modul 
dispozitiv de suflare.

43 Cureaua de înlocuire Produs de înlocuire de urgenţă.

44 Instrumentul pentru 
crăpături cu perie 
detaşabilă

Fără perie, se foloseşte la fisuri, crăpături, colţuri, 
caneluri şi deschideri înguste. Cu peria se foloseşte 
la colţuri, butoane, între spirale de radiator şi urmele 
ferestrelor glisante.

45 Duza de suprafaţă Podele neacoperite, curăţarea suprafeţei covoarelor  
şi sub mobila joasă.

46 Apărătoarea de admisie 
a aerului

Amplasaţi în faţa unităţii pentru a o converti în 
dispozitiv de suflare.

47 Zippbrush Tapiţerie scări mochetate. Interioare de automobile.

48 Sistemul de accesorii 
turbo

Dispozitive de sablare, de lustruire a podelei, de 
frecare. 

49 Lustruitor de podea 
Miracle Waxer

Pentru podele din lemn de esenţă tare, vinil, plută  
şi linoleum. Se aplică folosind un aplicator de ceară  
cu role.
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În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat şi trebuie înlocuit, numărul de înlocuire este: 890812-Australia/Noua 
Zeelandă; 890912-Europa continentală; 890712-Africa de Sud; 890612-Marea Britanie; 192012-S.U.A.;

1. Producerea echipamentului pe care l-ați cumpărat a necesitat extracția și utilizarea de resurse  
naturale. Este posibil să conțină substanțe periculoase ce pot avea un impact asupra sănătății și  
al mediului înconjurător. 

2. Pentru a evita răspândirea acelor substanțe în mediul înconjurător și pentru a diminua impactul  
asupra resurselor naturale, vă încurajăm să utilizați sistemele de recuperare corecte. Aceste sisteme  
vor reutiliza sau vor recicla majoritatea materialelor echipamentului dvs. de final de viață într-un  
mod adecvat. 

3. Imaginea cu tomberonul tăiat cu un X vă invită să utilizați acele sisteme. 
4. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre colectarea, reutilizarea și reciclarea sistemelor  

dvs., vă rugăm să contactați administrația dvs. locală sau regională de colectare a deșeurilor. 
5. De asemenea ne puteți contacta pe noi, pentru informații suplimentare despre performanțele   
 de mediu al produselor noastre. 

Puteţi contacta Departamentul de relaţii cu clienţii al Companiei Kirby prin:

e-mail consumer@kirbywhq.com poştă Relaţii cu clienţii
telefon 00 800 547 292 72 1920 West 114th Street
fax 001-216-529-6146 Cleveland, Ohio 44102



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




