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БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА R-1111 
/литиево-йонна батерия/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция за употреба 
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Внимание, моля, не използвайте устройството, без да прочетете инструкциите. Моля, прочетете 
внимателно инструкциите, те съдържат важна информация относно използването на уреда. 
Запазете тази брошура за бъдещи справки. Тази брошура трябва винаги да се доставя заедно с 
устройството, в случай че бъде предадена на други потребители. 
 

Предпазни мерки 
• Не използвайте устройството без неговия контейнер. 
• Не използвайте устройството без неговия „филтър за прах“. Преди да използвате уреда, 

инсталирайте „филтъра за прах“ и се уверете, че контейнерът е добре затворен. 
• Никога не използвайте устройството за засмукване на експлозивни или запалими вещества, 

пепел с нажежаема жичка или друг материал, горящ материал, пирони, щифтове, черупки от 
яйца, остри предмети или метални предмети. 

• Никога не използвайте устройството за засмукване на друга течност освен студена вода. 
• Никога не превишавайте нивото на MAX, когато засмуквате течности. 
• Когато вдишвате течности, винаги дръжте устройството във вертикално положение, с 

всмукателния отвор надолу. Никога не поставяйте устройството в друго положение и никога не 
позволявайте течности да влизат в контакт с двигателя. 

• След като измиете контейнера и/или филтъра, изчакайте, докато тези части изсъхнат напълно, 
преди да ги сглобите обратно. Не сглобявайте влажни или влажни части. 

• Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани. 
• Не навивайте захранващия кабел около устройството. 
• Никога не използвайте устройството за засмукване на циментен прах, стружки, дървени 

стърготини или метален прах, тъй като те могат да запушат филтъра, да бъдат абразивни и да 
повредят двигателя, причинявайки загуба на гаранцията. 

• Не се опитвайте да отваряте контейнера, когато устройството работи, защото е опасно. 
• Презаредете устройството, като използвате само презареждащата му седалка. Не използвайте 

различни доставчици на захранване или зарядни устройства, защото това може да е опасно. 

• Не използвайте зарядното за презареждане или захранване на други електрически уреди 

• Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни 
или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или 
инструктирани. 

• Децата се наблюдават да не играят с уреда, 
• За част от конструкция от клас III, доставена от разглобяем блок за захранване, инструкцията 

гласи, че уредът трябва да се използва само с предоставения уред. 
• Не използвайте зарядното за други цели или други уреди. 
• Не допускайте късо съединение на контактите на зарядното устройство. 
• Не поставяйте устройството близо до източници на топлина и не го хвърляйте в огън, опасност 

от експлозия. 
• Не използвайте батериите, включени в устройството, за други цели или други уреди. 
• Забележка:При първа употреба трябва да презаредите устройството за поне 3-4 

последователни часа. 
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Описание на уреда 
 
 
 

 
 

1. Бутон за отваряне на контейнера 
2. Светлинен индикатор 
3. Вкл./изкл  
4. Дръжка 
5. Контейнер за прах 
6. Приставка за мокро почистване 
7. Тесен накрайник 
8. Филтър за прах 
9. Адаптер 
Не е показано: разширителен болт; винт; 

 
Използване на прахосмукачката за сухо почистване 
Следните аксесоари, работещи присухо почистване: 

 Тесен накрайник (7): е подходящ за тапицерия, почистване на вътрешността на автомобилите 
и за всички кътчета, които не могат да бъдат достигнати с друга дюза 
a) Поствете тесния накрайник (7) ; натиснете, за да го закрепите. 
Устройството може да изсмуква трохи дори без терминалната приставка. 
b) Включете устройството, като преместите превключвателя (3) напред. 
c) Докато работите с устройството, винаги дръжте смукателната дюза обърната надолу. 
d) За да изключите устройството, натиснете отново превключвателя (3), като го преместите назад. 
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Използване на прахосмукачката за мокро почистване 
Никога не използвайте устройството за засмукване на друга течност освен студена вода. 
Не превишавайте посоченото ниво на MAX, когато засмуквате течности (нивото на MAX трябва 
винаги да се измерва, когато уредът е във вертикално положение, с всмукателния отвор надолу). 
Когато засмуквате течности, винаги дръжте устройството във вертикално положение, с 
всмукателния отвор надолу. Никога не поставяйте устройството в друго положение и никога не 
позволявайте течности да влизат в контакт с двигателя. 
a) Извадете адаптера от отвора му за презареждане. 
b) Използвайте приставката за засмукване на течност като крайна приставка (6); притиснете я, за 

да я закрепите. 
c) Натиснете превключвателя (3) напред, за да включите уреда. 
d) Дръжте устройството включено с всмукателния вход надолу през цялото време. 
e) Издърпайте превключвателя (3) назад, за да изключите уреда. 
Забележка: Изпразнете контейнера веднага след употреба и измийте филтъра. 
Изплакнете контейнера и филтъра в студена вода и оставете всички части да изсъхнат напълно, 
преди да ги сглобите отново. 
Зареждане на прахосмукачката 
Включете щепсела на трансформатора в контакта 
Уверете се, че превключвателят за включване/изключване (3) е в положение OFF (изключен). 
Моля, презаредете устройството. По време на зареждане LED лампата ще мига, след пълно 
зареждане LED лампата ще промени зеления цвят. Когато захранването е слабо и се нуждаете от 
зареждане, LED лампата също ще мига, за да ви напомни, че мощността е слаба и се нуждае от 
зареждане. 
Оставете го да се зареди поне 2 часа. 
Ако устройството се използва, докато батериите са напълно изтощени, то трябва да се презареди 
с пълен цикъл на презареждане от 5 последователни часа. 
Как да изпразните контейнера и да почистите филтъра 
Натиснете бутона за отваряне (1) и откачете контейнера за прах (5). 
Извадете филтъра от вътрешността на контейнера и изпразнете контейнера за прах (5). 
Почистете филтъра за прах и, ако е необходимо, почистете контейнера и филтъра с чиста, хладка 
вода. Оставете всички части да изсъхнат напълно, преди да ги съберете отново. 
Не използвайте устройството, ако филтърът на двигателя е повреден или износен. 
Забележка: След интензивна или продължителна употреба е необходимо да смените филтъра на 
двигателя с нов. 

 
Почистване и съхранение 
Преди да почистите устройството, винаги го изваждайте от зарядното и се уверете, че е 
напълно охладено. Устройството трябва да се почиства със суха кърпа. Не използвайте 
абразивни препарати. 
Само контейнераза прах (5) и филтърът могат да се мият в студена вода. 
Оставете частите да изсъхнат напълно, преди да ги сглобите отново. 
Не потапяйте тялото на уреда, захранващия източник във вода или други течности. Не мийте 
никакви компоненти на уреда в съдомиялна машина. 
Отстраняване на неизправности 
Ако устройството спре да работи правилно, първо проверете дали можете сами да отстраните 
проблема. В противен случай се свържете с оторизиран сервиз 
Не се опитвайте сами да ремонтирате дефектно устройство!
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Проблем  Възможна причина/ Решение 
Устройството работи само бавно 
или не стартира. 

1. Батерията изтощена ли е? Заредете 
го 

Ниска смукателна сила 1. Пълен ли е контейнерът? 
Изпразнете го. 

2. Запушен ли е филтърът? Почисти 
го. 

3. Заключен ли е смукателният 
отвор? Изключете устройството и 
премахнете запушването. 

4. Възможно е също така някои по -
малки предмети да останат 
залепени за килима или да са 
твърде големи / твърде тежки, за да 
бъдат взети от устройството. 
Премахнете тези чужди тела на 
ръка. 

Прахът излиза от устройството 
по време на почистване. 

1. проверете дали контейнерът и 
филтърът са поставени правилно и 
коригирайте фитинга, ако е 
необходимо. 

Индикатора не светва, когато 
устройството е свързано към 
електрическата мрежа. 

1. Правилно ли е включено зарядното 
устройство в гнездото на щепсела и 
дали съединителят на цевта е в 
свързващия контакт на 
устройството? 

2. Контакта ли е дефектен? 
Опитайте с друг контакт. 

3. Проверете предпазителя на 
мрежовата връзка. 

Необичайна миризма. 1. Всяка нова миризма е нормална, 
когато устройството се използва за 
първи път; изчезва след известно 
време. 

 
Спесификации 
Модел: R-1111 
Захранване: 7.4 V DC (3.7V X 2), 2000mAh, Li-ion 18650 type 
Мощност: 40W 
Време за зареждане: около 5-6 часа 
Време за работа: около 20 мин. (при напълно заредена батерия) Характеристики 
на адаптера: 
Захранване: 100-240V ~50/60Hz 
Извод: 9.6V 250mA 
Клас на защита: II 
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 
2002/96/ЕО НА ЕО. 
 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при 
посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната 
среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните 
уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела 
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