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ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Маркуч 
2. Бутон за навиване на кабела 
3. Бутон за превключване 
4. Регулатор на мощността 



5. Индикатор за пълна торбичка за прах 
6. Бутон за регулиране на нивото 
7. Удължителна тръба 
8. Четка за под 
9. Бутон за отваряне на уреда  
10. Захранващ кабел 
11. Колело 
12. Решетка за изпусканите течности и филтър 
13. Филтър на входа 
14. Торбичка за прах 
15. Опора на торбичката за прах  
16. Скоба за паркиране  
17. Дюза с процеп 

 
 
 



Уредът е предназначен само за използване у дома. Използвайте само както е описано в 
настоящото ръководство. Използвайте само препоръчвани от производителя приставки. 
Инструкции за безопасност: 
 Провеете дали е поставена правилно торбичка за прах преди да използвате уреда за 

първи път. 
 Никога не допускайте наличие на вода или други течности. Никога не докосвайте 

въглените, докато не изстинат. 
 Не използвайте прахосмукачка за почистване на възпламеними материали и газове 

или метални части. Не оставяйте повърхността покрита с пластмаса, циментов прах 
или брашно. 

 Полепването на фин прах може да причини задръстване на порите на торбата за 
прах. Това ще попречи на преминаването на въздух през нея. Ако това се случи, 
торбата за прах трябва да бъде сменена, дори ако все още не се е напълнила. 

 За да избегнете повреди: Никога не използвайте прахосмукачката без филтър за 
защита на двигателя. 

 Ако уредът се повреди, е необходимо да го отнесете за ремонт в упълномощен 
сервизен център. Никога не разглобявайте сами уреда. 

 Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, 
негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности. 

 Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени 
физически, осезателни или умствени възможности или с липса на опит и познания, 
ако бъдат наблюдавани или инструктирани относно безопасната употреба и 
разбират присъщите опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и 
поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца без надзора на възрастен. 

 Щепселът трябва да е изваден от контакта преди почистване на уреда. 
 Издърпайте захранващия кабел до жълтото обозначение. Крайното положение, до 

което може да се издърпа кабела, е обозначено с червена отметка. 
 
Начин на използване на уреда 
 За да свържете смукателния маркуч: поставете смукателния маркуч в отвора. За да 

разедините смукателния маркуч: натискайте бутоните от двете страни на 
смукателния маркуч и го издърпайте.  

 За да свържете тръбата към ръкохватката 
 За да регулирате комбинирания накрайник към типа на пода, който искате да 

почистите. (за килими) или (за твърди подове) 
 За да включите уреда:  
 За да регулирате смукателната мощност:  
 За да преместите уреда: повдигнете с дръжката. 
 
 



Недостатъчна смукателна мощ?  
Проверете: 
 Дали торбата за прах не е пълна. 
 Дали накрайника, тръбата или маркуча не са блокирани. 
 За да отстраните задръстванията оставете въздуха да протече през маркуча и:/или 

тръбата в обратна посока.  
 
Принадлежност 
 Извадете принадлежността (комбиниран накрайник) и я поставете на мястото й на 

дръжката. 
 
Съхранение 
 Изключете уреда.  
 Извадете захранващия щепсел от контакта. 
 Навийте захранващия кабел като натиснете бутона за навиване на кабела.  
 Прикрепете долната тръба към прахосмукачката. 
 
 
Почистване на контейнера за прах: 
Можете да изпразните контейнера за прах по следните начини: 
1. Задръжте контейнера за прах над кошчето за отпадъци. Отворете контейнера за прах. 
2. Разклатете съдържанието и го изсипете в кошчето. 
3. Затворете контейнера за прах. 
 
Смяна на филтъра за отработени газове 
 Отстранете държателя. 
 Поставете долния край на новия филтър правилно в отделението на държателя. 
 Затворете държателя като леко го натиснете. Уверете се, че филтърът пасва добре в 

държателя. 



 
 
 

 
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. 
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