
БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА R-111 

 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 

❑ Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате 

уреда. 

❑ Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително 

деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, 

или липса на опит и познания, освен ако те не са били 

наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от 

лице, отговорно за тяхната безопасност. 

❑ Децата трябва да се надзирават, за да не си играят с уреда. 

❑ Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от 

производителя. Те биха могли да представляват опасност за 

потребителя и риск от повреда на уреда. 

❑ Използвайте уреда само за битови нужди и по начина по който, е 

посочен в тези инструкции. 

❑ Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност. 

❑ Никога не използвайте уреда в близост до горещи повърхности. 

❑ Преди да включите адаптера, проверете, дали мрежовото 

напрежение съответства на това на адаптера. Никога не 

използвайте друг адаптер, освен този, който се доставя с уреда. 

Никога не използвайте адаптера за каквато и да е друга цел. 

❑ Не използвайте уреда, ако адаптера или кабел му са повредени. 

Адаптерът не може да се поправя, трябва да бъде върнат на 

продавача по време на гаранционния срок или изхвърлен, когато 

гаранцията изтече. В този случай той трябва да бъде заменен с 

модел от същият вид. 

❑ Никога не използвайте уреда с адаптера при външни условия и 

винаги го съхранявайте в суха среда. 

❑ Никога не използвайте уреда за прахосмучене на кибрити, остри 

предмети, цигари, фасове или други светещи неща. Не го 

използвайте върху повърхности покрити с цимент или други 

вещества, които са твърде леки или дори токсични при вдишване. 

Никога не поставяйте уреда в каквато и да е течност.  

❑ Не насочвайте прахосмукачката към хора и животни и особено към 

очите и ушите. 

❑ Ако използвате уреда с повредена торба за прах или въздушен 

филтър уредът може да се повреди. Уверете се, че торбичката за 

прах и / или филтъра са поставени добре и са в добро състояние. 

❑ В случай че, вашия уред вече не смуче правилно или ако лампата 

(на някои модели) показва, «Full», сменете торбичката или й 

изсипете съдържанието (на моделите с филтър) преди да прегрее 

уреда. 

❑ Никога не сменяйте батериите сами. Ако батериите трябва да 

бъдат сменени, моля да се свържете с компетентен квалифициран 

електротехник (*). 

❑ Когато решите да изхвърлите уреда, премахнете батериите и ги 

изхвърлете по екологичен начин, като ги предадете на място, 

предназначено за тази цел. 

 

(*)Компетентен квалифициран електротехник: Следпродажбено 

обслужване на производител или вносител или всяко лице, което е 

квалифицирано, одобрено и компетентно за извършване на този вид 

ремонт, за да се избегне всякакъв вид опасност. При възникване на 

технически проблем трябва да се върне уреда на този електротехник. 

 

Инструкции за употреба 

 

• Прахосмукачката се захранва с батерии. 

• Включете щепсела на зарядното устройство в стойката, която е на 

дъното на ръкохватката за зареждане. Когато устройството се 

зарежда, лампата за зареждане на батерията свети (което е 

показано от червена светлина). След пълно зареждане, просто 

извадете и започнете употреба. 



• След употреба, презаредете прахосмукачката, както е указано 

по-горе. За по-голяма безопасност използвайте само зарядното 

устройство приложено в комплекта от производителя. 

• Преди да използвате отново прахосмукачката, я оставете да се 

зарежда поне 16 часа. 

• Изключвайте и включвайте устройството чрез натискане на копчето 

за включване/изключване. 

• Натиснете бутона за освобождаване, след това извадете 

накрайника. В филтъра се намира гъба. 

• За най-добър прахосмучещ резултат, винаги дръжте филтъра чист. 

 

Поддръжка 

 

Почистване на филтъра и контейнера за прах: 

 

• Извадете контейнера за прах от устройството на мотора чрез 

натискане на бутона за освобождаване, който се намира на дъното 

на устройството (над контейнера за прах). 

• Изпразнете контейнера за прах. 

• За да почистите филтъра можете да използвате обикновена 

прахосмукачка или можете да го разклатите или ако е необходимо, 

измийте филтъра в хладка вода със сапун. В последния случай я 

изплакнете обилно с чиста вода и се уверете, че филтърът е напълно 

сух, преди отново да го поставяте в позиция. 

• Не забравяйте да поставите филтъра обратно, след като го 

извадите за почистване. 

• Ако филтъра е повреден или е много мръсен трябва да се подмени. 

Затова попитайте най-близкия сервиз за следпродажбено 

обслужване. 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 

 

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като 

битов отпадък. 

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно 

събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните 

негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от 

неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 

материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да 

напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, 

продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 
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