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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ 
ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА 
Когато използвате електрически уреди е необходимо винаги да 
следвате посочените по-долу предохранителни мерки: 
1. Не оставяйте уреда включен. Изключвайте от щепсела, когато 
няма да използвате или преди сервиз. 
2. За да намалите риска от токов удар не използвайте навън или 
върху влажни повърхности. 
3. Използвайте само както е описано в настоящото ръководство. 
Препоръчва се употреба с приставки Dihl担. 
4. Не използвайте с повреден кабел или щепсел. Ако уредът не 
работи правилно, бил е изпускан, повреден, оставен навън или 
потапян във вода, е необходимо да го отнесете в сервизен център за 
проверка. 
5. Не дърпайте и не носете за захранващия кабел, не затваряйте 
врати върху кабела и не дърпайте кабела върху остри ръбове или 
ъгли. Не работете с прахосмукачката върху кабела и пазете от 
нагрети повърхности. 
6. Не изключвайте с дърпане на кабела. За да изключите, хващайте 
самия щепсел. 
7. Не пипайте прахосмукачката или щепсела с влажни ръце. 
8. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте при 
блокиран отвор. Пазете от прах, влакна, косми и всичко, което може 
да намали въздушния поток. 
9. Пазете косите, свободните дрехи, пръстите и всички други части 
на тялото далеч от отворите и движещите се части. 
10. Изключете всички контроли преди да извадите щепсела. 
11. Бъдете внимателни при почистване на стълби. 
12. Не използвайте за събиране на възпламеними или горими 
течности, като петрол, и не използвайте в области, където могат да 
бъдат налични. 
13. Хващайте щепсела, когато пренавивате кабела за прибиране. Не 
позволявайте щепселът да се върти при пренавиване. 
14. Изключвайте преди да поставите маркуча. 
15. Не почиствайте с уреда нищо, което гори или пуши, като цигари, 
кибритени клечки или въглени. 
16. Не използвайте без филтри на място. 
17. Ако има повреда в захранващия кабел или щепсел, той трябва да 
бъде сменен от професионалист, за да се избегнат опасностите. 
18. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително 
деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, 
или такива, които нямат опит или познания, освен ако не бъдат 
наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за 
тяхната безопасност лице. 
19. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма 
да играят с уреда. 
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ЗАПАЗЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ! 
САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА. УРЕДЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА 
ИНДУСТРИАЛНА И КОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА, И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ОТКРИТО. 
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КОМПОНЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ 

10. Капак за изходния филтър 

Дюза с процеп 

Накрайник за мебели 

1. Накрайник за под 
2. Телескопична тръба 
3. Плъзгач на въздушния 

вентил 
4. Маркуч 
5. Свързване на маркуча 
6. Дръжка 
7. Бутон за вкл./изкл. 
8. Бутон за освобождаване 

на контейнера за прах 
9. Бутон за навиване на 

кабела 
10. Капак на изходния филтър 



 

3. Отстранявайте големите остри 
предмети от пода, преди да 
използвате прахосмукачката, за 
да избегнете възможни щети и 
наранявания. G 

4. Не дърпайте захранващия 
кабел. Хващайте щепсела. G 顔、 

ЗАЩИТА 

Изключете прахосмукачката незабавно, ако въздушните входове, 
подовите четки или телескопичната тръба се блокират. Преди да 
стартирате прахосмукачката отново отстранете причината за 
блокирането. 

1. Никога не използвайте 
прахосмукачката в непосредствена 
близост до нагревателни източници 
и не засмуквайте горещи предмети, 
като угарки или въглени. 

2. Поставяйте контакта в щепсела със 
сухи ръце. 
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ПОДГОТОВКА НА 
ПРАХОСМУКАЧКАТА 
1. Поставете маркуча на 
прахосмукачката като поставите конектора в 
прахосмукачката и завъртите докато щракне. 
За да отстраните, натиснете бутона 
отстрани на конектора на маркуча и 
издърпайте навън. 

2. Сглобете телескопичната тръба и 
принадлежностите: 
Свържете телескопичната тръба към другия 
край на маркуча. 
2.2 Регулирайте дължината на 
телескопичната тръба като натиснете 
блокиращия механизъм и издърпате 
долната част на тръбата до подходяща 
дължина. Когато не използвате 
прахосмукачката, скъсете тръбата възможно 
най-много. 
2.3 Поставете четката за под в 
телескопичната тръба. 

Приставка за под 
Приставката за под има две настройки. При 
почистване на твърди повърхности (паркет, 
дъски и др.) четките на накрайника трябва 
да бъдат разгънати. При почистване на 
килими и постелки, четките трябва да бъдат 
прибрани в накрайника. Натиснете А или В, 
за да превключите между двете настройки. 

Накрайник за процепи 
За радиатори, ъгли и 
др. 

Накрайник за мебели – завеси, драперии, меки 
мебели и др. 



 

УПОТРЕБА 
 
Почистване на прах 
1. Преди да използвате уреда първо разгънете кабела на достатъчна 
дължина и включете в контакта. Жълтото обозначение върху кабела е 
максималната дължина, която не трябва да бъде надхвърляна. 

2. За да включите уреда, натиснете бутона① на корпуса с крака си. 
3. За да пренавиете кабела, натиснете бутона (J)с ръка и прокарайте 
кабела с другата си ръка, за да сте уверени, че няма да се усуче. 

Изпразване на контейнера за прах 
Изпразвайте контейнера за прах, когато 

съдържанието достигне отметката振AX?или 

когато смукателната мощ намалее: 
Изключете прахосмукачката и извадете щепсела 
от контакта. Винаги дърпайте щепсела и никога 
самия кабел. 
Освободете контейнера като натиснете бутона за 
освобождаване. 
Извадете контейнера напред от прахосмукачката. 
При изпразване на контейнера за прах , го 
дръжте ниско над коша за отпадъци. 
Натиснете бутона за отваряне. Основата се 
отваря и прахът се изсипва 
Внимателно изтърсете останалия прах. 
Затворете основата. 
Поставете контейнера за прах в прахосмукачката. 
Проверете дали контейнерът е поставен добре. 
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ВАЖНО! Никога не почиствайте НЕРА филтъра със сапун или почистващи препарати. 

 

Почистване на филтъра на двигателя 

Изключете прахосмукачката от копчето и от контакта. 

Отстранете контейнера за прах. 

Отворете капака на контейнера за прах и извадете филтъра. 

Поставете контейнера в коша за отпадъци и внимателно го 

потупайте отстрани. 

Поставете на място филтъра на двигателя в носача. 

Върнете на място капака на филтъра като го окачите първо 
отгоре. След това захванете ключалката като натискате докато 

чуете звук от щракване. 

Поставете контейнера за прах в прахосмукачката. 

Проверете дали контейнерът е поставен добре. 

ВАЖНО! Никога не използвайте прахосмукачката без филтър на двигателя 

Почистване на филтъра за отработен въздух 
НЕРА филтърът  за отработения въздух почиства въздуха за 

последен път преди той да напусне прахосмукачката. Можете да 

почиствате филтъра за отработен въздух както следва: 

Изключете прахосмукачката и извадете щепсела от 
контакта. За да направите това, винаги хващайте 
щепсела, а не кабела. 

Отстранете контейнера за прах. 

Отворете капака на филтъра за отработен въздух и 
извадете HEPA филтъра. 

Изплакнете под студена течаща вода и оставете да изсъхне 
за 24 часа. 

Поставете филтъра за отработения въздух на място. 

Затворете капака на филтъра за отработен въздух. 

филтър 



 

 

ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
Можете да повдигате и носите прахосмукачката като използвате дръжката. Никога не дърпайте и 

не повдигайте прахосмукачката за кабела. 

Навийте кабела преди да съхраните прахосмукачката. Изключете от контакта, и натискайте бутона 
за навиване на кабела, докато се прибере напълно. 

За да спестите пространство, съхранявайте прахосмукачката изправена. Телескопичната тръба 
може да се окачи върху прахосмукачката чрез поставяне на фиксатора за паркиране в носача 
за вертикално паркиране. 

ПОЧИСТВАНЕ: 
Почиствайте прахосмукачката с влажна кърпа. 

 

 

 

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. Не използвайте силни 
разтворители или абразивни почистващи препарати. 

 


