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ПРАХОСМУКАЧКА

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Основни мерки за безопасност трябва да се следват при използване на електрически
устройства.
“Освен ако наблюдението и управлението е предоставено от лице, което е отговорно за
безопасността на устройството, не е предназначено за ползване от хора с увреждания с
физически, сетивни и умствени увреждания, включително и деца.”
- Не оставяйте вашето устройство включено в захранването. Изключете го, когато не го
използвате в случай, че се изисква поправка.
- Кабелът на прахосмукачката или щепсела не трябва да бъдат потопени в никаква течност.
- Не докосвайте вашето устройство или кабела с влажни ръце.
- Никога не използвайте прахосмукачка без филтрите й.
- Не дръжте вакумната тръба близо до вашите уши и очи, когато уреда работи.
- Пазате дрехите, косата и тялото си далеч от вакумната дупка и движещите се части от
прахосмукачката.
- Използвайте единствено аксесоари произведени или препоръчани от производителя.
- Изключете всички копчета на вашата прахосмукачка преди да извадите щепсела.

ГРЕШКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
- Не използвайте удължителен кабел, който осигурява достатъчен ток, за да избегнете повреда на
устройството.
- Вашето устройство е само за домашна употреба. Не трябва да се използва за търговски и промишлени цели.
- Да се избягват движения, които могат да повредят кабела или щепсела. Използвайте тялото на щепсела, за да
го премахнете, а не кабела.
- За да избегнете деформация на пластмасовите части на устройството и да се избегне
възникване на пожар, никога не оставяйте уреда на директна слънчева светлина, горещи
източници и подобни случаи.
- В случай, че чистите с препарати, сапун на прах и други химически препарати, което може да
причини образуване на пяна, изключете устройството и изплакнете коша.
- Никога не почиствайте взривни, вакумни, запалителни, кисели, твърди и остри материали.
- Никога не потапяйте тялото на устройството във вода. Избягвайте да разливате вода върху него.
- Филтрите трябва да се използват по предназначение.
- Не се опитвайте да поправяте, настроите или замените частите на вашето устройство.
Свържете се с оторизиран сервиз, ако имате проблеми.
- Повредите произтичат от падане или удар извършен от потребителя, след доставката на
уреда към потребителя, това се наричат грешки на потребителя.
Нашата фирма не може да носи отговорност за повреди, които биха могли да възникат от
посочените по-горе причини, и това се счита за ремонт извън гаранция.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• Никога не използвайе прахосмукачката без филтри, за да предотвратите повреда.
Измийте и повдигнете филтрите според използваната честота и замърсяване с вода и сапун, после ги
оправете отново. Този процес трябва да запази моторните пътища отворени и да разшири моторния
живот. Също така, вашето устройство ще работи с максимална вакумна мощност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСТИ
1. Отделение за отпадъци
2. Двигателна Дупка
3. Електрически
Превключвател
4. Резе
5. Подвижна Въртяща се
Глава
6. Дупка за Маркуч
7. Маркуч

8. Вакумен Маркуч
9. Пластмасова Тръба
10. Уред за метане
11.
12.
13.
14.
15.

Филтър ог Гъба
Поставка за ъглов ръб
Поставка за стол
Уплътнена извивка
Торбичка
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ПРАВИЛА ЗА СЛЕДВАНЕ ЗА РЕМОНТ И ИЗПОЛЗВАНЕ
• Никога не отваряйте и не се опитвайте да поправяте прахосмукачката, когато е в неизправност.
Не работете с прахосмукачката, когато я изпуснете на пода или се удари в твърд
предмет, свържете се с вашия оторизиран сервиз.
• Никога не заменяйте повреден кабел или щепсел, свържете се с вашия оторизиран сервиз.

МОНТАЖ И УПОТРЕБА
- След като извадите уреда от опаковката, извадете моторното отделение от тялото като
отворите заключващите се резета (4), които фиксират отделението, към които
отделението за отпадъци (1І се намира.
-нагласете торбичката (15) към отделението за отпадъци и филтъра за гъба (11) към
моторната секция (2) за химическо чистене, след това нагласете филтъра за гъбата
на заключващите се резета.
• Нагласете моторното отделение (2) и отделението за отпадъци (1), използвайки заключващите се
резета.
• Сглобете уреда за метане (10), пластмасовата тръба (9), уплътнената извивка, маркуча (7).
• Включете механизма след монтажа.

МОКРО ИЗПОЛЗВАНЕ
• Отделете моторното отделение (2) и отделението за отпадъци (1) отново, за да подготвите машината за
мокро използване.
• Уверете се, че филтъра за гъбата е нагласен (1)
• Извадете торбичката (15) от отделението за отпадъци (1).
• Поставете маркуча (7) в дупката за маркуча (6), който се намира в предната част на отделението.
• Нагласете маркуча (7) като завъртите по часовниковата стрелка.
• Затворете моторното отделение (2) и отделението за отпадъцу (1), като използвате резетата (4)
• Водата натрупана върху различните повърхности може да бъде всмукана в устройството с помощта на
вакумния маркуч (8) и уплътнената извивка, за да отвори блокираните мивки.
• Отпадъчните води не трябва да се държат в устройството, след като процеса приключи.
ВНИМАНИЕ: Не премахвайте филтрите (15) по време на мокрото и сухото използване.

ФИЛТРИ
Гъбен филтър: този филтър трябва да е нагласен на мястото си по време на сухо и мокро
вакумиране. В противен случай, прахът и големите частици ще проникнат в моторната
турбина, ако засмукваме водата, всичката вода ще влезе в турбината. В този случай вашата
гаранция ще е невалидна. Правете редовна поддръжка на вашия филтър на гъбата. Оставете
ги да се изсушат, тъй като се износват бързо.
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
- Изключете превключвателя (3). Премахнете елеткрическия щепсел.
- Пригответе течности в потока на тръбата в отделението като повишите края на вакумната тръба (8).
- Развийте заключващото се резе свързващо моторното отделение (2) и отделението за отпадъци и премахнете
вакумната тръба (8) от тялото.
- Изпразнете отпадъчната вода в тялото (1) за умиване.
- Свържете отново тялото (1) и двигателната дупка (2) и нагласете отново вакупния маркуч (8).
- Работете с вакумния маркуч (8) и го почистете с половина кошница от чистата вода. Това ще почисти всички
апарати.
- Освободете водата в тялото като разглобите машината за следваща употреба.
- Използвайте мека кърпа и лек почистващ препарат за почистване на външната повърхност. Груби и изтощителни
препарати могат да повредят повърхността.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПОЛЗВАНЕ
Почиствайте филтрите често, за да намалите консумацията на енергия и да получите
висока ефективност. Не затваряйте вакумните или изпускателните дупки.
• Може да изчистите моторното отделение от прах и дроздове като занесете вашето устройство на оторизиран
сервиз.

ТРАНСПОРТ И ДОСТАВКА
Трябва да доставите устройството в неговата оригинална опаковка с делители като го увиете с
мека кърпа. Ако не опаковате уреда, както трябва може да повреди външната повърхност на
прахосмукачката.
БЕЛЕЖКА: ПОВРЕДИ И НЕИЗПРАВНОСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО
И СЛЕД ДОСТАВКА НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ КЪМ ГАРАНЦИЯТА.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощност: 2000W
Скорост на въздушен поток: 45L/сек
Волтаж/ честота: 220V AC 50Hz
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