
 

 

 

 
ПРАХОСМУКАЧКА R-138 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 
 

 

 

 

 

ПРАХОСМУКАЧКА С ТОРБИЧКА  
 



1)СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ  

 

1.ПЕДАЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И 

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

2.ДРЪЖКА 

3.ПЕДАЛ ЗА НАВИВАНЕ НА 

КАБЕЛА 

4.ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА 

МОЩНОСТТА 

5.ПРЕДЕН КАПАК 

6.КОНТАКТ ЗА МАРКУЧ 

7.ИНДИКАТОР НА 

ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК 

8.ДОЛНА СКОБА 

9.ИЗХОДНА ПЛАТКА 

10.КУКА ЗА ПАРКИРАНЕ 

11.КОЛЕЛО 

12.ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ 

13.КОМБИНИРАН 

НАКРАЙНИК 

14. ТРЪБИ 

15. МАРКУЧ 

16.ЧЕТКА ЗА ПОД 

 

 

 

 

 

 

2)РАБОТЕН РЕЖИМ 

1. Свържете принадлежностите към маркуча: притиснете адаптерите от двете страни на 

края на маркуча и поставете маркуча в контакта за маркуч. 

2.Свържете металната тръба към извития край на маркуча. 

3.Свързвайте различни накрайници/четки за под към тръбата за различни процеси за 

почистване. Четката за под има две позиции: меки/текстилни повърхности. Комбиниран 

накрайник за тесни повърхности. 

4.Включване на уреда: Хванете щепсела и издърпайте кабела. След това поставете 

щепсела  

в стенен контакт. Уверете се, че захранването съответства на това на табелата на 

уреда. Натиснете педала за вкл./изкл., за да включите уреда. Регулирайте мощността 

на необходимото ниво. 

 

 



5.Изключване на уреда: След като натиснете педала за включване/изключване, уредът 

спира. Извадете щепсела от контакта и притиснете педала за навиване на кабела. 

Кабелът се прибира в уреда. 

6.За да придвижите уреда от едно помещение в друго, изключете и носете като 

използвате  

дръжката. При придвижване никога не дърпайте уреда за кабела. 

 

 

3)ПОДДРЪЖКА: 

* Хартиена или платнена торбичка 

1.Когато резервоарът за прах се напълни, е време да го почистите. За тази цел 

следвайте  

посочените по-долу инструкции: 

(a) Отворете предния капак като натиснете фиксатора. 

(b) Извадете торбичката за прах. 

(c) Изсипете замърсяванията от торбичката за прах. 

(d) Поставете на място торбичката за прах.  

(e) Затворете предния капак. 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1.Филтърът за защита на двигателя (намира се под предния капак) трябва да се 

изважда и измива два пъти годишно или когато видимо е замърсен. Ако филтърът е 

повреден, го сменете с нов. За почистване на НЕРА филтъра използвайте мека четка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Редовно почиствайте филтъра на изпускания въздух. За да направите това, 

разединете решетката и разклатете филтъра, за да почистите натрупаните 

замърсявания. След това поставете обратно филтъра и захванете решетката. 

Обозначение на захранващия кабел 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не дърпайте кабела след червеното обозначение. Жълтото обозначение 

показва идеалната дължина на кабела. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди поддръжка или смяна на части е необходимо да 

отстраните щепсела от контакта. 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Обща информация 

1. Прочетете внимателно инструкциите и и запазете на безопасно място. 

2. Използвайте само както е описано в настоящото ръководство. 

3. В случай на повреда, причинена от неспазване на ръководството, гаранцията се 

отменя 

незабавно. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазването 

на инструкциите, небрежно използване, не в съответствие с изискванията на 

ръководството. 

4. Дръжте уреда далеч от деца. 

5. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 

намалени физически, сензорни или умствени възможности или на които липсва опит, 

освен ако не бъдат наблюдавани и инструктирани относно употребата от отговорните за 

тяхната безопасност лица. 

6. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 

7. Винаги изваждайте щепсела от контакта и оставяйте уреда да се охлади: 

-Преди да го придвижите 

-Преди да го съхраните 

-Преди да поставяте или снемате части 

-Преди работи по почистване и поддръжка 

-След употреба. 

8. При задръстване на четката, маркуча или тръбите, можете да работите с уреда само 

след 

като отстраните задръстването. 

9. Не съхранявайте и не използвайте уреда в близост до места с висока температура. 

10. При необичаен шум, миризма или други събития по време на работа изключвайте 

уреда и изваждайте щепсела от контакта. След това се свържете със сервизен център 

за ремонт. Не ремонтирайте уреда сами. 

11. Ако захранващият кабел, превключвателят или двигателя се повредят, е необходимо 

да бъдат ремонтирани или сменени само от квалифициран персонал. Не изваждайте 



твърде много захранващия кабел. 

 

Използване на уреда 

1. Уредът е предназначен за домакинско използване или други приложения, включващи: 

а. Кухни в магазини, офиси и други работни среди; 

b. Ферми; 

с. От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди; 

d. Заведения, предлагащи легло и закуска 

2. Използването на непрепоръчвани от производителя на уреда принадлежности може 

да доведе до наранявания. 

3. Използвайте уреда само на закрито на сухи места и далеч от вода. 

4. Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсел във вода или други течности. 

Има опасност за живота поради възможност от токов удар. 

 

 

 

 

 

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. Изхвърлянето на 

електроуреди трябва да се извършва отделно от домакинските отпадъци, за да се 

избегне отрицателното влияние  

върху околната среда и човешкото здраве, което се дължи на неподходящото 

изхвърляне, както и да се позволи рециклиране на важни компоненти и да се осигурят 

значителни спестявания на енергия и ресурси. Като напомняне да се изхвърля 

разделно от домакинските отпадъци, продуктът е обозначен със задраскано кошче  

за отпадъци. 


