
 

 
ПРАХОСМУКАЧКА 

 

 

 

  

 

CSC-205 ARES 2000 CSC-207 ARES 2000 

TRENDY 



 

 

Благодарим ви, че сте избрали електрическата CONTI ARES 2000 прахосмукачка. 

Продуктът е проектиран и произведен да ви служи безпроблемно дълго време. 

 
Целта на тези инструкции за експлоатация е да се гарантира, че уреда се използва правилно и 

безопасно. За вашата собствена безопаснот и безопасността на околните, моля, прочетете 

ръководството за употреба преди да започнете да работите с уреда. Моля, запазете това 

ръководставо на сигурно място за бъдещо ползване. 

Conti не поема отговорност в случай на повреда, която може да произтечче поради действие, 

което не съответства на инструкции в ръководството за употреба. Conti не поема отговорност, 

ако в уреда има вмешателство или се ремонтира някъде другаде, а в оторизиран Conti 

сервиз. 

ВАЖНА БЕЛЕЖКА 

• Уредът е проектиран само за лека употреба в дома и офиса . Използване на уреда за 

други цели ще го повреди. Уредът се използва за чистене на твърди подови настилки, 

килими, тапицирани мебели и легла. За да работи уредът безупречно, филтърът трябва да 

е поставен.. Моля, използвайте само оригинални Conti аксесоари. Уредът не трябва да се 

използва по никакъв начин за цели различни от посочените по-горе. 

• В случай на изброените по-долу неразрешими употреби, уредът може да се повреди или 

да причини наранявания: 

- Уредът не е подходящ за употреба от хора с физически и умствени проблеми или необучени лица. Не 

позволявайте на такива лица да използват уреда. 
- Уредът не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят и да боравят с този уред и бъдете по-

бдителни, когато използвате уреда в близост до тях. 
- Съхранявайте съдържанието на опаковката като чантата, картона и т.н. на безопасно място 

за деца. В противен случай децата може да се наранят като погълнат тези предмети, а 

опаковъчните торбички може да представляват риск от задушаване, докато си играят с тях.  

• Смукателните накарайници и краищата на маркуча не трябва да се поставят близо до очите, 

ушите, пръстите, косата и други части на тялото. 

• Прахосмукачката в никакъв случай не трябва да се насочва към хора и животни. От 

производителя не може да бъде търсена отговорност за никакви ситуации, които произтичат от 

неправилна употреба на уреда. 

• Горещи и запалими вещества, експлозивни течности и газове не трябва да бъдат чистени с  

прахосмукачката в никакъв случай. 

• Гореща пепел, горещи цигари и кибрит не трябва да бъдат чистени с прахосмукачка в никакъв случай.  

• Не използвайте уреда по никакъв начин, в никакъв случай и под никаква форма близо до експлозивни 

или запалителни вещества. 

• Никога не чистете с прахосмукачка вода или други течности, поради риск от късо съединение.  

• За да избегнете повреда на филтъра, никога не чистете с прахосмукачка стъклеми парченца или подобни твърди и остри 

предмети. 

• Не използвайте уреда на открито, под дъжд, прах или кал. 

• За да избегнете повреда от прегряване, не покривайте/ блокирайте изходния отвор на въздуха и смукателните отвори. 



 

 

БЕЗОПАСНОСТ 

• Преди да използвате уреда се уверете, че съответства на захранващото приложение. 

• Контактите трябва да бъдат защитени с предпазители 16А за домашна употреба. 

• Използвайте само кабелни удължители, които са подходящи за уреда. 

• Не хващайте уреда с мокри ръце. 

• Винаги изключвайте от контакта като дърпате щепсела от контакта на стената, а не дърпате електрическия кабел. 

• Не трийте или връзвайте свързващия кабел в остри предмети и внимавайте да не го допирате до горещи повърхности. 

• Преди първа употреба, проверете уреда за повреди и дефекти. Ако уредът има някаква неизправност или 

повреда, не го използвайте и се свържете с оторизираните сервизи на Conti. 

• Ако захранващия кабел е повреден, не работете с него и се свържете с оторизираните сервизи на Conti. 

• Не използвайте повредени кабелни удължители. 

ЗАБЕЛЕЖКА: при авария, изключете уреда от контакта незабавно. 

• Ако захранващия кабел на уреда е повреден, не работете с него, защото има риск от електрически удар. 

• Преди да се обадите на оторизиран сервиз, потърсете решения как да откриете проблема/дефекта. За 

тази цел, ви препоръчваме да прочетете раздел „откриване на проблеми и решения“. Ако не можете да 

решите проблема, моля, обадете се на оторизиран сервиз. Преди да се обадите, моля, пригответе модела 

на продукта и серийния номер. 

• Поправката трябва да бъде извършена само от оторизиран сервиз на Conti. (моля, вижте списъка с 

оторизирани сервизи). Неправилна ремонтна процедура може да представлява опасност за 

потребителя. Conti няма да носи отговорност за никакви повреди или каквито и да са проблеми, които 

могат да възникнат след обслужване на уреда на места, които н е са оторизирани сервизи. 

Детайли за продукта 
 

1.  ЕРГОНОМИЧНА ДРЪЖКА 

 

 
 
 
 

10. КУКИ ЗА КАБЕЛ 
 
 
 
 

11. ЗАКЛЮЧВАЩ 
БУТОН 

 
3. КОРПУС НА ДВИГАТЕЛ  

6.ФИЛТЪР 

 

7. АЛУМИНИЕВ МЕХАНИЗЪМ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ 
 
 

2. Вкл./ Изкл. 
 

4. Мехазнизъм за заключване на отпадъци 
 

5. Филтърна камара 

 
7. контейн

ер 
 
 
 

 
8. ергономичен 

накрайник  



 

 

БЕЛЕЖКА: Преди първа употреба, премахнете уреда и аксесоарите от кутията. Моля, проверете за 

вреда и неизправности. Ако има неизправност или повреда на уреда, не го използвайте и се 

свържете с оторизиран Conti сервиз. 

 
ВНИМАНИЕ! Преди да започнете да монтирате уреда, за да няма наранявания, моля,  

уверете се, че щепсела не е включен. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Преди всяка употреба, проверете уреда и кабела за повреда. 

 

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА 
 

- Свържете триъгълната апаратурата  (9) към 

отвора на отделението за прах (8); за тази цел 

натиснете апаратурата за пода в отвора на 

отделението за прах. 

 

. 

 
 

- Свържете тръбата (1) с ерогономичната връзка 

към главното тяло (3). 

- For this purpose, push upwards the locking latch (11) 

then insert the tube (1) with ergonomic handle to main 

body (3) by pushing. Please make sure that the handle is 

locked. 

- Вашата прахосмукачка вече е готова за употреба. 

 
 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 

• Преди всяка употреба, моля, проверете уреда и кабела за повреда. 

• Преди да работите с уреда, моля, уверете се, че филтъра на торбичката за прах е сложена правилно . 

Монтирайте триъгълната апаратура за пода. 

• Свържете захранващият кабел. 

• Включете прахосмукачката като натиснете "ON/OFF" бутона. 

! 

! 



 

 

СЛЕД УПОТРЕБА 

• Веднага след като приключите с прахосмукачката, моля, извършете следните операции. Не  оставяйте 

Вашият уред отворен. 

• Изключете уреда като използвате On/Off бутона. 

• После изключете уреда. 

• Увийте кабелът около куките на кабела. 

• Do не оставяйте вашата прахосмукачка близо до устройства, излъчващи топлина, като 

печки, радиатори или места, изкложени на директна слънчева светлина.  

 

БЕЛЕЖКА! Използвайте само оригиналните филтри осигурени от Conti. В този случай, 

може да имате перфектното филтриране. 

 

КАК ДА ИЗПРАЗНИТЕ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ПРАХ 

• Винаги използвайте прахосмукачката си с филтър за прах. 

• За да използвате уреда с максимална ефективност и дълго време, контейнера за прах  трябва 

да се изпразва и почиства след всяка употреба. 

• След премахване подовата апаратура, отворете контейнера като натиснете  бутона за отваряне на 

контейнера за прах. 

• Изпразнете контейнера като премахнете филтъра за прах в него.  

• Разклатете филтъра на платното, който е поставен около филтъра за прах. Моля, следвайте 

инструкциите за почистване на стр. 6. 

• След поставяне на филтъра за прах, го поставете в контейнера.  

• Поставете контейнера в главното тяло. 



 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 
 

ВНИМАНИЕ! Преди почистване или  поддържане на вашата прахосмукачка, винаги я 

изключвайте и изключвайте котакта от щепсела. 
 

• Не използвайте алкохол или почистващи препарати на основата на разтворител. В противен случай, вашият 

уред може да се повреди. 

• Почиствайте вашия уред с мека и леко влажна кърпа. По същия начин, когато е 

необходимо, може да почистите и контейнера за прах. Подовите апарати трябва да се 

проверят от препятствия и да се почистват периодично. 

• YouМоже да почистите филтъра от тъкани или чрез разклащане на праха или внимателно изчеткане на 

екстериора.. измива се на всяка 5—та-7-ма употреба. След като разклатите праха от филтъра, почистете чистата част 

като държите на студено или топло место, изчакайте, докато филтъра изсъхне, и  го поставете отново. 

 

БЕЛЕЖКА! Филтърът трябва да се подменя на всеки шест месеца.  

ОБИКНОВЕНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ 

Скъпи Клиенти; 

Уредът ви е бил проверен за дефекти целите на контрола на качеството. Обаче, ако не работи по 

някаква причина, пробвайте решенията от таблица долу, преди да се свържете с оторизиран Conti 

сервиз. 

                                        

     

  
 

 

 
 

Уредът не тръгва. 

Не е включен в контакта. 
 

Не е включен. 
 

Няма мощност от контакта. 
 

Кабелът е повреден. 

 Включена е защитата на 

двигателя. 

Свържете захранващия кабел 
 

Включете уреда. 
 

Включете към друг контакт. 
 

Поддържайте уреда. 

 

Трябва да почакате най-много 5 

минути. 

 
 

Уредът не почиства. 

 
 

Филтърър е пълен или задръстен 

Заменете филтъра. 
 

Почистете запушената част. 

Уредът тръгва с по-шумен звук от 

нормалния. 

Заседнали са парчета в отделението 

на прахосмукачката 

Премахнете заседналите части. 

! 

! 

 



 

 

БЕЛЕЖКА! Нашата Conti Ares 2000 изправена електрическа прахосмукачка има HTP 

защитна функция на електрическия мотор. Може сам да се предпази от 

натоварване. 

 
Ако уреда достигне своя край, моля, отсранете електрическия кабел за второ 

ползване. Съобразно законодателството във вашата страна, моля, изхвърлете 

уреда в специално обозначение контейнери за отпадъци за такива усройства. 

Електрическите отпадъци не трябва да се изхвърлят с обикновените.  

 
 

Изхвърлете уреда в определени контейнери за отпадъци за електрически отпадъци. 

Опаковъчните елементи на уреда са изработени от материали, които са подходящи за 

рециклиране. Можете да ги изхвърлите в контейнери за рециклиране. 

 
 

Уредът изпълнява изискванията на законодателството за уреда и безопасността на 

продуктите (GPSG) и  директивите на ЕС. 2004/108/EC “Електромагнитна съвместимост” и 

2006/95/EC “Директива- За- Ниско-Напрежение”. 

Уредът носи маркировката CE върху табелката с технически данни. 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Живот: 7 години 

Смукателна мощност: 220-240V AC 50/60Hz 

Мощност: 1600W 
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