
 
 

Мини прахосмукачка 

Модел: R-121 

 

 

Инструкция за употреба 
 

Моля, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация преди да го използвате 
и го пазете правилно. 
 

Мерки за безопасност 
Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, 
сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са били 
подложени на надзор или инструктирани. 
Децата трябва да са под наблюдение, за да се уверите че не играят с уреда 
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 
неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 
Внимание—Този уред съдържа UV излъчвател. Не гледайте светлинния източник 
Не поставяйте устройството близо до източници на топлина, излъчване или изгаряща 
цигара. 

Не използвайте уреда, за да премахнете следните предмети： 

1. Всички течности, като вода и разтворители. 
2. Варовик, цимент, пепел и други строителни отпадъци и боклук. 
3. Горещи предмети, като цигари. 
4. Остри предмети, като парчета стъкло и др. 
5. Запалими и експлозивни предмети, като бензин или алкохолни продукти. 
●Не позволявайте на децата да играят или да работят с машината, за да  се 
предотвратят злополуки. 
●Вашата машина е електрически уред: Трябва да се използва правилно. 

Не оставяйте машината без надзор. 
●Захранването трябва да се изключва по време на почистване, поддръжка или когато се 
съхранява уреда. 
●Не издърпайте захранващия щепсел, за да изключите уреда. 

Задръжте пластмасовата част на щепсела, за да го извадите от контакта. 
●Напрежението трябва да съответства на напрежението указано на уреда. 
●Дръжте захранващия кабел далеч от остри предмети, за да не се повреди. 
●За да предотвратите пожари, не потапяйте уреда във вода, не я излагайте на 
отоплителни уреди. 
●В случай на възникване на някои от ситуациите по-долу не използвайте уреда и го 
изпратете незабавно до най-близкия център за техническо обслужване: 
- Уредът падна и следователно се повреди. 
- Захранващият кабел е повреден. 
●Спрете работа с уреда, ако всмукателният вход е блокиран, за да предотвратите 
повреди (като прегряване) на двигателя или деформации към вакуумни пластмасови 
части, предизвикани от прегряване на двигателя. 
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Описание на уреда 
 

 

 
 

1. Бутон за избор на режим 

2. Бутон за вкл./изл 

3. Бутон за освобождаване на контейнера за прах 

4. Индикаторна лампа за режим на работа 

5. Контейнер за прах 

6. Ролкова четка 

7. UV лампа 

 

 

 

 

 

 

 



Начин на работа 

Почистване 

Поставете почистващото средство върху матрака, натиснете и задръжте бутона за 
стартиране и натиснете назад и напред, за да постигнете почистване. 

 
 

Превключвател за режим на работа: натиснете бутона за превключване на режими, като 
последователно превключвате режим а \ b \ c. 

 
 

a. Почистване + изтупване + режим на почистване на акари: този режим е по 

подразбиране от апарата за почистване на акари, когато машината започне да работи 
при натискане на бутона за включване. 



 
 

 

 

b. Почистване + изтупване: натиснете бутона за превключване на режима и той ще се 

преобразува в този режим в случай, че режимът е отворен. 

 

 

 

c. Почистване + режим на почистване на акари: натиснете бутона за превключване на 

режима и той ще се преобразува в този режим в случай, че b режим е в отворено 
състояние. 



 

 
Внимание 
1. Не излагайте тялото на UV лъчение, тъй като UV лампата е вредна. 
2. Ако лампата се окаже счупена по време на употреба, моля свържете се с персонала 
по продажбите, за да смените лампата, не я сменяйте сами. 
3. Лампата трябва да бъде на 5-10 см разстояние от предмети, а ъгълът на наклона не 
трябва да надвишава 30 градуса, за да се осигури правилна работа. 

 

Поддръжка 

 

Почистване на контейнера за прах 
Моля, отстранявайте праха редовно, за да осигурите постоянно засмукване. 
 
1. Натиснете бутона за освобождаване на контейнера за боклук и го махнете както е 

показано на картината по-долу. 

 

 

 

 

 



 
 
2.  Завъртете го надясно и отворете капака на контейнера за отпадъци. 

 

 
3.  Отстранете филтъра и циклонната част; Почистете конуса на вихъра и потупайте 

филтъра надолу. (Не изтупвайте от обратната страна) 

 
4. След като всяка част се изсъхне напълно и се сглобява в съответствие с етапите на 

разглобяване. 
Съвет : Горепосочените стъпки се препоръчкат след всяко изпразване на контейнера; 
Филтърът трябва да се смени на определеното място, след употреба от 30-50 часа. 
 



Внимание 
1. Уверете се, че сте изключили машината и извадили щепсела преди да извадите 
контейнера. 
2. За да предотвратите наранявания, дръжте внимателно. 
3. Уверете се, че всяка част е напълно изсушена преди следващата употреба. 
4. Не търкайте филтъра и не прилагайте прекомерна сила. 
5. Уверете се, че филтърът е защитен правилно по време на монтажа. 
6. Сменете филтъра, ако е повреден или ако почистването не го върне в 
първоначалното му състояние. 

 

Почистване на четката 

За да избегнете влиянието на бръмченето на кърлеж, когато четката е било обвито или 
замърсено, моля, почистете го и го поддържайте. 
 
1. Използвайте отвертка или монета, за да завъртите капака на ключалката отляво "   

" до "  ". 
 

 
 
2. Извадете капака на четката и четка за почистване и я монтирайте в съответствие с 

почистването на UV лампата с етапите на демонтаж. 



 
 
Внимание 
1. Преди да демонтирате заключващия механизъм и четката, уверете се, че сте 
изключили уреда и извадите щепсела. 
2. Когато каналът за четките е блокиран от прах, изчистете с клечки за еднократна 
употреба. 
3. С изключение на четката, никоя част не може да се измие с вода. 
4. Не нанасяйте масло върху двата края на четката. 
5. Уверете се, че филтърът е поставен правилно по време на монтажа. 
6. Не докосвайте електрическата четка в дъното или в изхода на устройството по време 
на работа. 

 

Почистване на UV лампа 
За да бъде UV лампата с по-добър елиминиращ ефект, моля, редовно почиствайте и 
избършете. 
Извадете винтовете в капака на UV лампата с кръстосана отвертка и внимателно 
избършете повърхността на UV лампата със суха кърпа след отстраняването на капака 
на UV лампата. след приключване на почистването, монтирайте го в обратна 
последователност на разглобяването. 

 

 

 

 



 
 

 
Внимание 
1. Преди да почистите UV лампата, уверете се, че сте изключили уреда и извадете 

щепсела. 

 

Отстраняване на неизправности 
 
В случай на неизправност, моля, направете справка в следната таблица 

Проблем Възможни причини Решение 

Смукателната мощност е 
слаба 

- Има много прах в 
контейнера 
- Филтъра е задръстен 
- Каналът за четка е 
блокиран 
- Уреда не е подсушен 
добре след почистване 

- Почистете контейнера 
- Имийте филтъра 
- Премахнете 
препядствията 
- Изсушете частите на 
хладно място след 
измиване 

UV лампата не работи - Дръжте далеч от 
предметите за почистване 
- Машината е поставена 
изправена 
- Прозрачността на 
инфрачервената сонда в 
долната част на 
устройството 
- UV лампата е повредена 

- При нормални 
обстоятелства машината 
автоматично ще отвори UV 
лампата, когато 
разстоянието от 
почистващия обект е в 
рамките на 5 см 
- Ъгълът на работа на 
машината е не повече от 30 
градуса 
- Почистете прозрачността 
със суха памучна тъкан 
- Свържете се с търговеца 



за подмяна на лампата 

Четката внезапно спя да 
работи 

- Четката е увита с чуждото 
тяло 
- Ремъкът е паднал или 
счупен 

- Почистете четката 
- Отворете капака на 
четката и проверете дали 
ремъка е паднал или 
счупен 

Машината не работи - Захранващите щепсели са 
разхлабени на гнездото или 
гнездото за захранване не е 
активно 
- Превключвателят не се 
отвори 

- Проверете дали 
захранващите щепсели са 
стегнати или не, или 
контактът работи или не 
- Натиснете надолу бутона 
за включване 

Машина спри внезапно - Контейнера е пълен 
- Засмукването на 
машината е блокирано 
- Филтърът е блокиран от 
чужди тела 

За да се избегне 
прегряването на двигателя 
на продукта, се добавя 
предпазен механизъм за 
предотвратяване от 
прегряване, ако това 
събитие се случи, моля, 
извадете щепсела от 
контакта и почистете 
препятствието и изчкайте 
два часа преди употреба 

 
За други неизправности, моля, свържете се с местния сервизен център 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 

домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 

неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 

постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси.  Продуктът е обозначен 

със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 
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