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РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 
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Приятно използване на нашата прахосмукачка. Трябва да прочетете 
ръководството, преди работа, за да гарантирате безопасността. Моля, 
съхранявайте ръководството за бъдеща справка. 

1. ЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
 

 

• Вашата прахосмукачка е електрически уред: той трябва да се използва при нормални 
условия. Винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки, за да намалите 
опасността от пожар, токов удар и нараняване, включително следното: 

• Не трябва да засмуквате следните материали, в противен случай това може да 
повреди уреда (да причини пожар или нараняване). 
A. Горещи материали като пепел, запалени цигари. 
B. Големи парчета отпадъци като стъкло. 
C. Отровен материал (импрегнант, корозивни материали), ерозивни материали (киселини, 
перилни препарати). 
D. Запалими или летливи течности като бензин или алкохол. 
Когато не използвате прахосмукачката изключете захранването. Извадете щепсела от 
контакта, преди обслужване като почистване, проверка или ремонт. Никога не изключвайте 
уреда, като дърпате щепсела. 
Не дърпайте силно захранващия кабел от корпуса. 
Избягвайте дърпане или прегъване на маркуча, това може да причини деформация или 
повреда. 

• Уверете се, че номиналното напрежение на уреда е в съответствие със 
захранващото напрежение. Не позволявайте през захранващия кабел да 
преминават остри предмети, за да избегнете повреда. 
Не потапяйте уреда във вода и никога не излагайте уреда на пряка слънчева светлина 
или близо до нагревател или други подобни уреди, за да избегнете деформиране на 
пластмасови компоненти или пожар. Никога не местете уреда, като дърпате захранващия 
кабел. 
Не оставяйте децата да си играят с уреда, за да избегнете неочакван инцидент. 
Не използвайте уреда при следните условия: 
A. Уредът е изпуснат и не работи по обичайния начин. 
B. Захранващият кабел е повреден 
Трябва да отнесете уреда на оторизиран сервиз при възникване на едно от следните условия. 
Никога не оставяйте уреда да работи, когато входът е блокиран, за да избегнете нагряване 
или деформиране на пластмасовите компоненти или повреда на електромотора. 
Захранващият кабел и електромоторът на този продукт са съединени в тип Y, така че ако 
захранващият проводник се повреди, той трябва да бъде сменен със специални 
инструменти, така че трябва да отидете до оторизиран сервиз за поддръжка за смяна. 

• Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре и лица с 
намалени физически, психически или умствени способности или липса на опит и знания, 
ако се надзирават или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен 
начин и разбират съответните опасности. 
• Децата не трябва да си играят с уреда. Почистване и поддръжка от потребителя не може 
да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и под родителски надзор. 
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, негов 

представител или лица с подобна квалификация с цел да се избегнат опасни ситуации 
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2. КОНСТРУКЦИЯ И КОМПОНЕНТИ  
 

 

A. Фигура на конструкция 
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1. Капак на отвора за издухване 
2. Заден капак 
3. Дръжка 
4. Автоматично навиване на 

кабела 
5. Канал за спирачка 
6. Капак за аксесоари 
7. Контролно табло за 

скоростта 

 
8. Ключ за захранване 
9. Куплунг на отвора за 

засмукване 
10. Тръба 
11. Извита тръба 
12. Регулируема тръба 
13. Четка за двойна 

употреба 
14. Малка четка 

 
15. Малък смукателен накрайник 
16. Комбиниран накрайник 
17. Съд за вода 
18. Капак на HEPA филтъра 
19. Ключ за капака на HEPA 

филтъра 
20. Прозорец на отвора за 

засмукване на въздух 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
Добавете около 0,5 литра вода, вижте фигурата. 

 

B. Ръководство за работа 

1. Извадете куплунга за засмукване, като 
натиснете бутона, съгласно посочените насоки 
във фигурата от лявата страна. 

 
 
 
 
 

2. Отворете задния капак съгласно посочените на 
фигурата отляво насоки. 

 
 
 
 
 
 

3. След като отворите задния капак, извадете 
съда за вода, като хванете канала нагоре, 
съгласно посочената на фигурата посока. 

 
 
 
 

4. Добавете точния обем вода преди работа. 
Направете справка с фигурата от лявата страна. 

 

 
 

5. Поставете съда в машината след като сте 
добавили вода и се уверете, че съдът е 
правилно поставен в машината. 

МА
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● Поставете отново задния капак 
 

 

● Поставете куплунга 
за засмукване в 
уреда. 

 

 
● Поставете 

регулируемата 
тръба в извитата 
тръба и се уверете, 
че връзката е 
стабилна. 

● Използване на 
телескопичната 
удължителна тръба от 
хром. Регулирайте 
тръбата до правилната 
дължина, като 
натиснете бутона за 
управление. И тръбата 
ще бъде автоматично 
заключена след 
освобождаване на 
бутона. 

 

Управление на 
стартирането и скоростта 
Включете захранващия кабел, 
натиснете ключа за 
захранване, за да стартирате 
машината. Натиснете бутона 
за плавно подаване на 
голямата дръжка, за да 
управлявате скоростта. 
Налични са 4 стъпки на 
управление на скоростта. 

 

Управление на 
засмукващата мощност 
Много лесно и удобно 
можете да управлявате 
мощността на 
засмукване, като 
натиснете бутона на 
извитата тръба. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Комбиниран накрайник за под 
Тази четка за двойна употреба 
може да се използва за 
почистване на килим, под. 
Регулирайте дейността на четката 
за почистване на гол под и за 
почистване на килим, като 
натиснете съответния бутон. 
Когато накрайникът за под е с 
четка, той служи за почистване на 
гол под, а ако няма четка за килим. 
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● Натиснете капака за аксесоари и освободете, капакът ще бъде 
автоматично отворен. Извадете аксесоарите. Когато ги използвате ги 
поставете в телескопичната тръба. 

 
 
 
 

● Комбинираният 
накрайник се използва 
за почистване на 
междини, ъгли, кантове 
и празнини. Главата на 
накрайника може да се 
върти до режим за 
накрайник и четка. 

 
 
 
 

● Използвайте малката 
четка, за да 
избегнете 
нараняване на 
повърхности на 
мебели и килими. 

 
 
 
 

● Използвайте на 
замърсени места, до 
които накрайникът за 
под не може да 
достигне. 

 
 
 
 
 
 
 

Функция на издухване 
Поставете куплунга за 
засмукване в задния 
капак и стартирайте 
прахосмукачката. 

Спрете работата на 
машината 
Натиснете бутона за 
захранване, извадете 
щепсела от контакта, 
навийте захранващия 
кабел, като натиснете 
бутона за навиване на 
кабела и хванете 
щепсела, за да не се 
нараните. 

Съхранение 
Навийте маркуча около 
телескопичната тръба, 
поставете накрайника за 
под отстрани на корпуса 
на машината за куката на 
накрайника за под. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да изключите уреда, извадете 
съда за вода, за да избегнете изливане на водата. 

 
 
 

 

3. ИЗПРАЗВАНЕ НА ПРАХ И ПОДДРЪЖКА 
 

 

A. Изпразване на прах 
 
 

● Извадете съда за вода от 
машината. 

● Излейте мръсната вода и 
изплакнете 
съда под течаща вода. 

 
 
 
 
 
 
 

A. Поддръжка 
 

● Извадете филтърната мрежа от 
машината съгласно посочените 
насоки във фигурата от лявата 
страна. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

● Извадете филтъра, почистете с вода 
и го оставете да изсъхне. 

Важност: 
1. Филтърът трябва да се почиства 

два пъти в годината. Ако е 
видимо замърсен, почистете го 
веднъж. 

2. по време на работа, торбичката за 
прах трябва да бъде поставена. 

3. Проверете дали торбичката за 
прах е правилно поставена и 
дали е повредена, преди да 
използвате машината. 

 

 

1. Извадете бутона на капака на HEPA филтъра и отворете капака 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
Трябва да почиствате HEPA филтъра поне веднъж годишно. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Филтърът за засмукване на въздух трябва да 
се почиства поне веднъж годишно. 

 
 
 

 

 

 
 

2. След като отворите капака на HEPA филтъра, 
извадете HEPA филтъра, изхвърлете праха от 
HEPA филтъра. 

 

 
 

3. Поставете HEPA филтъра в машината, 
поставете обратно капака на HEPA филтъра, 
заключете капака, като натиснете бутона на 
капака. 

 
 
 
 
 

4.  Отворете прозореца за засмукване на въздух 
 
 
 
 
 
 
 

5. Извадете прозореца на отвора за 
засмукване на въздух и филтъра на 
отвора за засмукване, почистете 
филтъра с вода и го подсушете. 

 

 
6. Поставете филтъра за засмукване на въздух и прозореца. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
Прекъснете захранването и извадете щепсела преди отстраняване на неизправности. 

 
 
 

 

4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

 
 

При понижаване на мощността на засмукване и при необичаен шум, спрете 
прахосмукачката или електромоторът ще прегрее. 

1. Някои компоненти за засмукване може да са блокирани 
- отпушете блокирания компонент. 

2. Филтърът е запушен 
- почистете или сменете; 

Ако проблемът е все още налице, моля, свържете се с нашия сервиз за поддръжка. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 

Номинално 
напрежение 

220-240V~ Максимално 
засмукване 

≥15kpa 

Номинална 
честота 

50Hz Шум ≤74db(A) 

Номинална 
мощност 

1200W 

Клас на защита Електрически уред от клас II 

 
Ако имате въпроси относно това ръководство за работа, моля, свържете се с 
оторизиран сервиз за поддръжка. Ако близо до вас има сервиз, моля, свържете се 
с нашия централен сервиз. 

 
 

Коментари: 
Ако има подобрения на продукта и ако има леки несъответствия с това 
ръководство, ние няма да го изпратим отново. 

 
 
 
 

Можете да помогнете за опазването на околната среда! Моля, не забравяйте да 
спазвате местните разпоредби: предайте неработещите електрически уреди на 
подходящ пункт за изхвърляне на отпадъци. 
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