
 

 

Прахосмукачка R-1218 

 

 

 

Инструкция за употреба 

 

 
 



Важни предохранителни мерки 

1. Прочетете внимателно инструкциите за употреба. 

2. Преди да използвате уреда, проверете дали напрежението на мрежовото захранване съответства на 

напрежението, показано на табелата с технически характеристики. 

3. Уредът трябва да бъде свързан към правилно заземен 10 контакт. 

4. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва и преди да извършите каквито и 

да било операции по почистване или поддръжка. 

5. Винаги изключвайте щепсела от контакта преди да отворите уреда. 

6. Никога не използвайте спирт или други разтворители за почистване на уреда. 

7. Не използвайте уреда за изсмукване на течности. 

8. Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Съхранявайте уреда на място, недостъпно за 

деца или хора с намалени способности. 

9. Този уред е подходящ само за домашна употреба. Използвайте както е описано в инструкциите. 

10. Не включвайте уреда, ако изглежда, че е повреден по някакъв начин. 

11. За ремонт или аксесоари. Свържете се с вашия дилър или упълномощен сервизен център. 

12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или неговия 

сервизен агент или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

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

умствени способности или липса на опит и знания, ако са наблюдавани или инструктирани относно 

използването на уреда по безопасен начин и разбират опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. 

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

14. Съхранявайте уреда и кабела му на недостъпно за деца под 8 години. 

15. Не изваждайте щепсела от контакта, като дърпате кабела или самия уред. 

16. Не използвайте уреда за почистване на горящи клечки кибрит, фасове от цигари и гореща пепел. 

17. Не използвайте уреда върху мокри повърхности. 

18. Не възпрепятствайте въздушния поток отворите. 

19. Не използвайте уреда за събиране на игли, кабърчета или тел. 

 

 

 

 

 

 

 



Не изключвайте уреда като         Не минавайте с уреда           Не трябва да има препядствия  

Като дърпате за кабела или        през захранващият кабел.        в отворите за въздух. 

за самия уред.                                            

                                        

Не използвайте за почисване      Не използвайте уреда за         Не използвайте уреда 

на мокри повърхности.            Почистване на горящи клечки     за събиране на игли 

                                 фасове от цигари и гореща пепел  кабърчета или тел.                           

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание на уреда 

 

  

A. Бутон вкл./изкл.                     D. Контейнер за прах 

B. Дръжка                             E. Четка за под         

C. Тръба                                     

 
Сглобяване на прахосмукачката 

 

 

1、 Поставяне на четката за под 

Поставете четката на тръбата. 

                   

 

Начин на употреба 

1, Разхлабете кабела, поставете щепсела в контактa,; натиснете бутона за 

превключване, прахосмукачката започва да работи.  

2. Регулирайте ъгъла между четката и тялото чрез завъртане на дръжката. 

3. За да спрете работа натиснете бутона вкл./изкл., и изключете щепсела от контакта 

 

 

Четка за твърди подови настилки и килими. 

  Позиция. 1: Твърди подови настилки    Позиция. 2: Килими, мокети 



 

 

Почистване 

Почистване на контейнер аза прах 

1. Отворете капака и извадете контейнера за прах. 

2. Извадете филтъра. 

3. Изпразнете контейнера за прах. 

         

Почистване на Hepa филтъра 

1. Извадете филтъра когато се замърси. 

2. Почистете го с вода и изсушете добре преди следваща употреба. 

                   

 

Поддръжка 

1. Изключете уреда от захранването преди почистване! 

2. Почистете повърността със суха кърпа. 



3. Извадете филтъра, когато се замърси. Почистете го с топла вода, без препарат и го поставете обратно, 

когато е напълно сух. 

4. Ако не искате да използвате този уред за определен период от време, съхранявайте го на сухо и добре 
проветриво място. Дръжте го далеч от достъпа на деца. 

 

                           

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. 

 

 

 

 

 

 


