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Прахосмукачка 
Модел: R-1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 
   
 
Този уред е предназначен за домашна употреба. Използвайте само както 
е описано в инструкциите. 
Използвайте само препоръчани от производителя приставки. 
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Инструкции за безопасност: 
 
 Проверете дали торбата с прах е поставена правилно, преди да 

използвате уреда за първи път 
 Никога не засмуквайте вода или друга течност. Никога не 

засмукавайте пепел, докато не изстине. 
 Не използвайте прахосмукачката за засмукване на запалими и 

стъклени или метални трески: Не засмуквайте повърхност, покрита с 
пластмаса, цимент, каменен прах или брашно. 

 Всмукване на фин прах може да доведе до запушване на порите на 
торбата. Това ще възпрепятства преминаването на въздуха през 
торбата. Ако това се случи, торбичката за прах ще трябва да бъде 
сменена, дори ако тя все още е пълна. 

 За да избегнете повреда: Никога не използвайте прахосмукачката 
без филтъра за защита на двигателя. 

 Ако уредът има повреда. Може да бъде поправен само в сервиз. 
Никога не го разглобявайте сляпо. 

 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. 

 Този уред може да се използва от деца на възраст 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 участващи. Децата не трябва да играят с уреда. 

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

 Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или 
поддръжка на уреда. 

 Извадете захранващия кабел до дължината на жълтия маркер, 
забранено повече от червената маркировка. 
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Описание на уреда 

 
1.Дръжка 6.Макс.мощност 11.Бутон за навиване на 

кабела 
2.Отвор за мъркуча 7.Индикатор за пълна 

торбичка 
12.Захранващ кабел 

3.Дисплей 8.Регулатор на скоростта 13.Скоба 
4.Min. мошност 9.Бутон вкл./изкл. 14.Скоба за мъркуча 
5.Средна мощност  10.Решетка на въздушния 

филтър 
15.Конектор на мъркуча 

17.Четка за под 18.Тесен накрайник 16.Телескопична тръба 
19.Капак 20.Държач на торба за прах 21.Торба за прах 
22.Предно колелце 23.Закопчалка 24.Задно колело 
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Контролен панел 

 
1. Min мощност на засмукване                                   
2. Средна мощност на засмукване 
3. Max мощност на засмукване 
4. Индикатор за пълна торба за прах 

 
 
Начин на употреба 

• За да свържете маркуча: поставете смукателния маркуч в отвора. 
• За да извадите маркуча: натиснете бутоните от двете страни на 

смукателния маркуч и издърпайте маркуча. 
• За да свържете смукателния маркуч: поставете маркуча в отвора. 

За да извадите смукателния маркуч: натиснете бутоните от двете 
страни на смукателния маркуч и издърпайте маркуча. 

• За да свържете тръбата към ръкохватката 
• За да настроите четката за под към вида настилка, който трябва да 

се почиства (за килими) или (за твърд под) 
• Включете уреда: 
• Настройте степента на засмукване: 

За да носите уреда: повдигнете го за дръжката 
 

Недостатъчна засмукваща мощност? 

Проверете следнто: 

 Дали е пълна торбата за прах? 
 Ако тесния накрайник, четката за под или маркучът са блокирани? 
 За да премахнете препятствието, оставете въздуха да минава през 

маркуча и / или тръбата в обратна посока. 
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Аксесоари 

 Извадете аксесоара (комбиниран накрайник) и го свържете с 
ръкохватката. 

Съхранение 

 Изключете уреда . 
 Изключете уредa от захранването. 
 Навийте отново захранващия кабел, като натиснете бутона за 

навиване на кабела. 
 Прикрепете металната тръба към прахосмукачката. 

Почистване на Хепа филтъра 

1. Изключете прахосмукачката.  
2. Извадете филтъра. 
3. Извадете филтъра над кошче за боклук. Изтупайте внимателно над 
кофата. 
4. Върнете обратно филтъра на място.  
 
Смяна на въздушния филтър 

 Извадете държача 
 Поставете долния ръб на новия филтър правилно в гребените на 

държача. 
 Затворете държача, като го натискате леко. Уверете се, че филтърът 

се побира напълно в държача 
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Спесификации 
Напрежение 220-240 V 
Честота 50 Hz 
Мощност  650 W 

 

                           
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. 
 


