
1 

 

 

Прахосмукачка R-1550 

 

                      

        
               

 

Инструкция за употреба 

 

 

 

Прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи 

справки. 
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Мерки за безопасност 

1. При първа употреба е препоръчително да прочетете внимателно ръководството и да 

го запазите за бъдеща употреба. 

 

2. Преди първата употреба се уверете, че торбата за прах е поставена правилно. 

 

3. Уверете се, че захранването е 220-240V,50/60Hz 

 

4. Не позволявайте прахосмукачката за засмуче вода и запалими материали. 

 

5. Не позволявайте прахосмукачката за засмуче горящи материали или пепел. 

 

6. Не използвайте машината без поставен Hepa филтър на вход за въздух. 

 

7. Моля, сменете торбата за прах незабавно, след като е повредена. 

 

8. Не съхранявайте и не използвайте машината близо до места с висока температура. 

 

9. Не позволявайте на децата да използват машината в случай на опасност. 

 

10. Ако при работа се появява необичаен шум, миризма, дим или някаква друга повреда 

или счупване, трябва да изключите и да го изключите от контакта. След това се 

свържете с вашия сервизен център, за да го поправите. Не ремонтирайте сами. 

 

11. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя 

на неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне 

опасност. 

 

12. Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, 

сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са били 

подложени на надзор или инструкирани относно използването на уреда по безопасен 

начин и разбират опасностите. 

 

13. Децата не трябва да играят с уреда. 

 

14. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор 

 

 



3 

Описание на уреда 

 

8            7       6      5     4   3    2    1 

                                                   

                                                       
1. Смукателен отвор             

2. Преден капак                 

3. Заден капак 

4.Колело            

5. Бутон за навиване на кабела         

6 .Капак за изходящ въздух           

7. Превключвател         

8. Захранващ кабел               

 

Начин на употреба 

1. Свържете аксесоарите към маркуча: поставете края на маркуча в гнездото за маркуч 

и след това го закачете. (Фиг 1)  

2. Свържете телескопичната тръба към извития край на маркуча. (Фиг 2) 

3. Свържете различните дюзи към металната удължителна тръба за различни цели на 

почистването: Четка за пода за килим (Фиг.3); комбинирана четка и накрайник за 

диван, за стената, завеса, ъгъл или пространство между мебели и др.(Фиг.4) 

4. Пуснете прахосмукачката: включете щепсела в контакта, който отговаря на 

спецификацията на етикета с данни и натиснете педала за включване / изключване, 

устройството може да започне работа. (Фиг 5) 

5. Навиване на кабела: задръжте щепсела и издърпайте кабела; натиснете бутона за 

навиване на кабела, захранващият кабел ще се вкарва. (Фиг. 6)                                                              
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Почистване и поддръжка 

Почистване на торбата за прах：когато торбата се напълни е време да я почистите 

-Отворете предния капак като натиснете фиксатора（Фиг. 1） 

-Извадете предния капак, отворете предния капак（Фиг. 2） 

-Завъртете филтъра, извадете HEPA филтъра（Фиг.3 и 4） 

 

1. Почистване изходната платка：извадете платката с ръка, изплакнете я с чешмяна 

вода и я изсушете, преди да я използвате следващия път, ако филтърът е повреден, 

моля сменете с нов. (Фиг. 5). И двата филтъра могат да бъдат измити с вода. 

          
 

                                                                                                               

            1                2                          3      

     

 

            

           4                          5                          

 

Внимание 

1. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени 

физически, сетивни или психически способности или липса на опит и познания, освен 

ако не са били подложени на надзор или инструктирани относно използването на 

уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
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2. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда. 

 

 

 Спесифиакация: 220-240V / 50Hz/700W 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


