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ПРАХОСМУКАЧКА ZEUS 2200 / CSC303 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Благодарим ви, че сте избрали електрическа изправена прахосмукачка Conti Zeus. Продуктът е проектиран и 
произведен да ви служи безпроблемно дълго време. 

 

Целта на тези инструкции за експлоатация е да се гарантира, че уредът се използва правилно и безопасно. За 
вашата собствена безопасност и безопасността на околните, моля, прочете ръководството за употреба преди да 
започнете да работите с уреда. Моля, запазете това ръководство на сигурно място за бъдещо ползване. 
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Conti не поема отговорност в случай на повреда, която може да произтече поради действие, което не 
съответства на инструкциите в ръководството за употреба. Conti не поема отговорност, ако в уреда има 
вмешателство или се ремонтира някъде другаде, а не в оторизиран сервиз на Conti. 

 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 

Този уред е проектиран само за слабо натоварване 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, филтъра трябва е поставен. Моля, използвайте само оригинални Conti аксесоари с 
уреда. Уредът не трябва да се използва по никакъв начин за цели, различни от посочените по--горе. 

В случай на изброените по-долу неразрешени употреби, уредът може да се повреди или да предизвика 
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. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от 
деца без наблюдение. 
- Не позволявайте на деца да си играят и да боравят с този уред и бъдете по-бдителни, когато използвате уреда 
в близост до деца. Върху децата трябва да бъде упражняван строг контрол, когато са наоколо или си играят 
близо до уреда. 
- 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 накрайници 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 стъклени 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 той съответства на захранващото напрежение. 

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

Използвайте само кабелни удължители, който 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 първата употреба, проверете уреда за повреди и дефекти. Ако уредът има някаква неизправност или 
повреда, не го използвайте и се свържете с отороизираните сервиз на Conti. 

Ако захранващият кабел на уреда е повреден, не работете с него и се свържете с отороизираните сервиз на 
Conti. 

Не използвайте повредени кабелни удължители. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: При авария, изключете уреда от контакта на стената незабавно. 

Ако захранващият 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/дефекта, 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 не са отороизирани сервизи. 

 
ЧАСТИ НА ПРОДУКТА 

 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди първата употреба, извадете уреда и аксесоарите от кутията. Моля, проверете за повреди и 
дефекти. Ако уредът има някакви неизправности или повреди, не го използвайте и се свържете с 
отороизираните сервиз на Conti. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете да сглобявате уреда, моля, уверете се, че щепселът не 
е включен в контакта, за да не предизвикате някакви наранявания. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Преди всяко ползване, моля, проверявайте уреда и захранващия кабела за 
някакви повреди. 

 1. Ергономична дръжка  

 
 10. Алуминиев механизъм за удължаване  

 11. Куки за кабела  

12. Заключващ бутон  

3. Главен корпус на 
двигателя 

 5. Защитна гъба на мотора  

 2. Бутон Вкл./Изкл.  

6. Камера на филтъра 

7. Филтъра  

 8. Контейнер за отпадъци  

 9. Ергономичен накрайник за под  

4. Заключващ механизъм на контейнера 
за отпадъци 
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СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА 

 

 

- Свържете триъгълния накрайник за под (9) с отвора на 
контейнера за отпадъци (8); за тази цел натиснете 
накрайника за под към отвора на контейнера за 
отпадъци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Свържете тръбата (1) с ергономичната дръжка към 
главния корпус (3). 
- За тази цел, вкарайте тръбата (1) с ергономичната 
дръжка в главния корпус (3), като натискате. Моля 
уверете се, че дръжката е заключена. 
- Прахосмукачката ви вече е готова за употреба. 

 
 

КАК ДА Я ИЗПОЛЗВАТЕ 
 

Преди всяка употреба, моля, проверете уреда и кабела за някакви повреди. 

Преди работа с уреда ви, моля, уверете се, че филтърът на контейнера за отпадъци е правилно  
поставен. 

Монтирайте триъгълния накрайник за под. 

Включете захранващия кабел. 

Включете прахосмукачката, като натиснете бутона за включване/изключване – “ON/OFF”. 
 

СЛЕД УПОТРЕБА 

 
Веднага след като свършите работата с прахосмукачката, моля, извършете следващите действия. Не  

оставяйте уреда на открито. 

Изключете уреда си като използвате бутона за включване/изключване – “ON/OFF”. 
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След това изключете уреда от контакта. 

Увийте кабела около куките. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не оставяйте прахосмукачката близо до уреди, които излъчват топлина, като печки, радиатори или на места, 
изложени на директна слънчева светлина. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само оригинални филтри, предоставени от Conti. По този 
начин можете да имате идеално филтриране. 

 
 

КАК ДА ИЗПРЗАНИТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА ОТПАДЪЦИ. 
 

Винаги работете с прахосмукачката с поставен филтър за прах. 

За да използвате уреда си с максимална ефективност дълго време, контейнера за отпадъци трябва да бъде 
почистван след всяко ползване. 

След премахване на накрайника за под, отворете контейнера за отпадъци, като натиснете бутона за отваряне 
на контейнера за отпадъци. 

Премахнете кръглата предпазна гъбичка на отвора за филтъра за прах, като го извадите. 

Изпразнете контейнера, като извадите филтъра за прах. 

Изтупайте платнения филтър, който е поставен около филтъра за прах. Моля, следвайте инструкциите за 
чистене в раздел “ЧИСТЕНЕ И ПОДДРЪЖКА”. 

След като поставите филтъра за прах в контейнера и вкарате предпазната гъбичка на мястото й, вкарайте 
филтъра за прах в контейнера. 

Вкарайте контейнера в главния корпус. 
 

ЧИСТЕНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 

 

Внимание! Преди почистване или обслужване на прахосмукачката си, винаги я 
изключвайте и изваждайте щепсела от контакта. 

 

Не използвайте алкохол или почистващи препарати, базирани на разтворител. В такъв случай уреда ви може 
да се повреди. 

Почистете уреда си с мек и влажен плат. По същия начин, когато е необходимо, можете да почистите 
контейнера за отпадъци. Накрайникът за под трябва да се провери за задръствания и да се чисти редовно. 

Можете да почистите платнения филтър или чрез изтупване на праха, или като го изчеткате леко. Почиствайте 
го на всеки 5-7 употреби. След изтупване на праха от филтъра, измийте чистата част, като я държите в студена 
или топла вода, изчакайте докато филтъра се изсуши и вкарайте отново филтъра. 

 

Забележка: Платненият филтър трябва да се сменя на всеки 6 месеца. 
 
 

 
ОБИЧАЙНИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 
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Уважаеми клиенти, 
Уредът ви е бил проверен за някакви дефекти с цел контрол на качеството. Ако обаче той не работи по каквато  
и да е причина, моля, опитайте решенията в следната таблица преди да се свържете с отороизиран сервиз на 
Conti. 

 

Проблем Възможна причина Решение 
Уредът не работи. Не е включен в контакта. 

Уредът не включен от бутона. 
Няма електричество в контакта. 
Електрическият кабел е повреден. 
Включена е защитата на двигателя. 

Моля, свържете захранващия кабел. 
Включете уреда от бутона му. 
Опитайте друг контакт. 
Направете сервизно обслужване на уреда. 
Трябва са изчакате максимум 5 минути. 

Уредът не смуче прах. Филтърът е пълен или задръстен. Сменете филтъра. 
Изчистете задръстената част. 

Уредът работи по-шумно от 
нормалното. 

Отпадъци са се задръстили в 
отделението за засмукване. 

Премахнете задръстените отпадъци. 

 
 

 
 
 
 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Нашата електрическа изправена прахосмукачка Conti Zeus има функция   за 
електронна защита на двигателя НТР. 

 
Ако уредът наближи края на живота си, моля, изведете електрическия кабел от 
употреба. Моля, изхвърлете уреда си на специално обозначеното място за  такива  
уреди, в съответствие със законодателството във вашата страна. Електрическите 
отпадъци не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. 

 
 

Изхвърлете уреда в обозначените контейнери за електрически отпадъци. Опаковъчните 
части на уреда са произведени от материали, които са подходящи за рециклиране. 
Може да ги изхвърлите в контейнери за рециклиране. 

 

Уредът отговаря на изискванията на закона за уреди и безопасност на продукти (GPSG) и директивите на 
европейския съюз 2004/108/ЕС - Електромагнитна съвместимост и 2006/95/ЕС - Директива за ниско 

напрежение. 
Уредът носи маркировка СЕ на информационната табела. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Номинална мощност: 1600 W 
Смукателна мощност: 230 W max 
Напрежение: 220-240V 
Честота: 50/60Hz 

 

ГЛОБАЛ ЕЛЕТРОНИК ДИСТРИБЮЪН ООД, 

2017 


