
                     
Mamba one 

Благодарим ви, че купихте безжична прахосмукачка Rohnson с 

цифров безчетков мотор (BLDC) 

Инструкция за употреба 

 
 
** Сканирайте с телефона или QR четеца, за да научите повече за вашата прахосмукачка 

Прочетете инструкциите и ги запазете за бъдещи 
справки 



Описание на уреда 

   Снимка 1 

 

 



Зареждане на прахосмукачката 

Има два  начина на зареждане, или чрез ръчната прахосмукачка, или поотделно 
 

 
 
 
 
 
        
 
 

 

 
 
                                 Стъпка 1  

 
 

Монтаж на ръчна прахосмукачка и отваряне на контейнера за прах 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стъпка 2 
 



 
 
 

Монтаж на електрическа четка за под, метална тръба и ръчна прахосмукачка 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 Стъпка 3  
 

Изправане на контейнера за прах 

 

 
 
                            Стъпка 4 



 
Почистване на филтрите 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Стъпка 5 
 
 

Почистване на турбо четката и ролките 

        

 
                               Стъпка 6 

 



Мерки за безопасност 
Прахосмукачката е специално използвана за битови цели и не я използвайте за търговски или други цели. 
1. Моля, не използвайте прахосмукачката за засмукванене на перилен препарат, керосин, стъклени 

отпадъци, игли, цигарена пепел, овлажнен прах, отпадъчни води, кибрит, подобни предмети или 
каквато и да е течност. 

2.  Моля, не използвайте прахосмукачката за засмукване на цимент, гипс на прах и подобни малки 
частици или играчка, хартиени опаковни и други по-големи предмети, които могат да причинят 
запушване на прахосмукачката, изгаряне на двигателя и друга неизправност. 

3. Моля, не използвайте прахосмукачката в близост до източник на огън и други места с висока 
температура. 

4. Когато се използва прахосмукачката, моля, обърнете внимание, за да инсталирате правилно HEPA 
филтъра и четката за под, преди да използвате уреда. 

5. Когато се използва прахосмукачката, имайте предвид, че всмукателният отвор не може да бъде 
запушен и четката не може да бъде блокирана, в противен случай може да се причини повреда на 
двигателя. 

6. Моля, не изхвърляйте и не пръскайте вода или друга течност в машината, за да избегнете късо 
съединение и изгаряне на машината. 

7. Когато почиствате HEPA филтъра, моля, извадете и измийте с вода; когато трябва да използвате HEPA 
филтъра, моля инсталирайте изсушеният филтър в прахосмукачката. Не използвайте мокър филтър, в 
противен случай тя може да доведе до късо съединение. 

8. Моля, използвайте суха кърпа за почистване на прахосмукачката, не използвайте бензин, бананово 
масло и др., В противен случай ще се получи напукване или избледняване на корпуса. Моля, не 
използвайте и съхранявайте машината при изключително неблагоприятни условия, като екстремни 
температури. Използвайте прахосмукачката при стайна температура от 5 ° C ~ 40 ° C. Моля, 
съхранявайте на хладно и сухо място. Излагането на слънчева светлина за дълго време трябва да бъде 
забранено. 

9. Уверете се, че мрежовото напрежение съвпада с напрежението, посочено на етикета на уреда, и че 
контактът е заземен. 

10. Не използвайте устройството, ако е изпускано или има видими признаци на повреда. 
11. Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Свържете се с оторизиран сервиз. 
12. Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя, тъй като те могат да причинят 

наранявания или щети. 
13. Изключете уреда от електрическата мрежа, когато няма да се използва продължително време, преди 

почистване или ремонт, преди поставяне на компоненти и преди изваждане на батерията. 
14. Никога не модифицирайте зарядното устройство по никакъв начин. 
15. Не използвайте батерия, която не е предоставена с оригиналния продукт. 
16. Уредът не е предназначен за използване от деца под 12-годишна възраст. Може да се използва от 

деца над 12-годишна възраст, стига да бъдат наблюдавани. 
17. Този уред не е предназначен за използване от лица с намалени физически, сензорни или умствени 

способности или липса на опит или знания, освен ако не наблюдавани или инструктирани относно 
безопасното използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност и да разберат  
опасностите. 

18. Наблюдавайте малките деца, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Необходимо е наблюдение, 
когато уредът се използва от деца или в близост до деца. 

Инструкции за използването на батерията 
• Този уред включва литиево-йонни батерии, не ги изгаряйте и не ги излагайте на висока 

температура, тъй като те могат да експлодират. 
• Течове от батерията или клетките на батерията могат да възникнат при екстремни условия. 

Не докосвайте тази течност. Ако течността влезе в контакт с кожата, измийте незабавно със 



сапун и вода. Ако течността попадне в очите, незабавно ги изплакнете с чиста вода за 
минимум 10 минути и потърсете медицинска помощ. Носете ръкавици, за да боравите с 
батерията и незабавно ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. 

• Избягвайте контакт между батерията и малки метални предмети като кламери, монети, 
ключове, пирони или винтове. 

• Преди да използвате нова батерия или батерията се използва за първи път след 
продължително съхранение, заредете напълно батерията. Когато устройството се съхранява 
и не се използва за дълги периоди от време, уверете се, че батерията е напълно заредена и 
се уверете, че батерията се зарежда и разрежда поне веднъж на всеки три месеца. 

 
 
Описание на уреда (Снимка 1) 
1. Турбо четкa за под                         10. Превключвател   
2. Бутон за освобождаване на четката           11. Бутон за извадажне на батерията     
3. Телескопична метална тръба           12. Бутон за  отваряне на контейнера за прах     
4. Държач за аксесоари                       13. Бутон за капака на контейнера 
5. Стойка за съхранение                       14. Батерия 
6. Бутон за освобождаване на тръбата             15 Адаптер 
7. Гайки                                     16. Приставка за мебели 
8. Индикатор на батерията                      17. Тесен накрайник 
9. Регулатор на скоростта                      18. Мини турбо четка 
                                            19. Мъхеста ролка за мокети и килими 
                                          20. Мека четка за твърди подови натилки 
 
 

Инсталиране на батерията и зареждане (Стъпка 1)    

Можете да използвате ръка, за да държите здраво ръчната прахосмукачка, а другата да 
държите батерията. Поставете батерията в слота, разположен в корпуса. След като е 
поставен, преместете го бавно, за да се уверите, че е правилно сглобен на място. В този 
момент това показва, че батерията е сглобена. 
 
Когато мощността на прахосмукачката е недостатъчна, моля незабавно заредете 
прахосмукачката. Устройството може да се зарежда по 2 различни начина. Може да се 
зарежда директно чрез ръчната прахосмукачка (трите лампички на гърба на корпуса ще 
показват състоянието на батерията) или батерията може да се изважда и зарежда отделно. 
Моля, не забравяйте да зареждате батерията след всяка почистваща сесия или когато 
батерията е изтощена. 
 
Зареждане на батерията отделно: 
Включете кабела в гнездото за захранване, разположено в горната част на батерията. При 
зареждане светлинният индикатор за енергия ще свети ЧЕРВЕНО. След като се зареди 
напълно, този индикатор ще премине в СИН. След като се зареди напълно, изключете 
щепсела на зарядното устройство от контакта.  
 
Заредете батерията на устройството: Когато няма захранване, три лампи дават мигаща 



светлина. По време на зареждане светлината ще се превърне от една светлина в две 
светлини, което означава, че батерията е заредена с 50%. Ако светлината свети 3 светлини, 
това означава 100% мощност. 
 
Времето за зареждане е около 4-5 часа. 
 
Забележка: 

1. В случай на проблем с поддръжката на продукта, като заседнала ролка на четката, и 
трите СИНИ индикатора ще мигат и изключват, докато проблемът бъде разрешен, в 
този случай изключете почистващия препарат, докато проблемът бъде отстранен. 

2. Уверете се, че отворите за въдух, четката за пода и металната тръба нямат 
запушвания и прах. Ако внезапно се запушат, незабавно изключете уреда и изчистете 
запушването, преди да опитате да използвате вакуума отново. 

 3.  Отстранете всички остри или големи предмети от пътя на прахосмукачката преди 

употреба, тъй като те могат непоправимо да повредят уреда. 
 

 
Монтаж на четката за под, метална тръба и ръчна прахосмукачка (Стъпка 2)    
 

Забележка: Преди да сглобите уреда, фиксирайте в стената стойка за 
съхранение. Уверете се, че е поставена достатъчно високо, за да може 
прахосмукачката да бъде надеждно монтирана.  

 
1. Поставете батерията в корпуса, като я плъзнете в съответния слот. Той ще 

"щракне". 
2. Поставете конектора на четката в основата на металната тръба, докато 

щракне. 
3. Прикрепете четката за под и металната тръба към основното тяло, като я 

поставите на място чрез конектора. 
4. Ако използвате четката за под без тръбата, просто я прикрепете към 

основното тяло чрез конектора. Той ще "щракне", когато е поставен 
правилно.  

5. Комплекта включва две различни ролки, които позволяват почистване на различни 
видове повърхности, меката ролка, която е подходяща за всички видове подове 
(особено за дървени подове) и мъхестата ролка, която е подходяща за килими. И 
двете са взаимозаменяеми и се използват с четката за под за вертикалната 
прахосмукачка. 
 

Инсталиране на аксесоарите (Стъпка 3) 
 
1. Прикрепете металната тръба към основното тяло, като я поставите на място чрез 
съединителя на канала. 
2. Прикрепете тесния накрайник към основата на металната тръба чрез съединителя. Той ще 
"щракне". 
3. Ако използвате аксесоари без тръбата, просто ги прикрепете към основния корпус чрез 
конектора. Той ще "щракне". 
4. Прикрепете приставката за мебели и мини турбо четка към металната тръба или 



основното тяло, както при тесния накрайник.  
 
Използвайте накрайника за мебели, за мебели от плат като дивани, фотьойли и завеси. 
Използвайте тесния накрайник, за тесни пространства като ъгли и трудно достъпни области. 
Използвайте мини турбо четката за дивани, матраци, стълби и като цяло за по-малки 
повърхности. 
 
Начин на работа 

Внимание: Преди да използвате за първи път, прахосмукачката трябва да бъде напълно 
заредена. 
 

1. Извадете прахосмукачката от стойката на стената. Ако използвате като ръчна 
прахосмукачка, извадете металната тръба и поставете желания аксесоар. 

2. Използвайте бутона за включване / изключване, за да включите уреда. 
3. За по-добро засмукване натиснете бутона за контрол на скоростта, за да изберете 

максимално засмукване. Можете да превключите на ECO и максимална (турбо) 
скорост, като натиснете бутона за контрол на скоростта. Нивото на мощност може да 
се регулира по всяко време чрез натискане на този бутон.  

4. За да изключите прахосмукчката, натиснете отново бутона за включване / 
изключване. 

 
 
 
Почистване и поддръжка 
1. Не използвайте абразивни гъби, прахове или почистващи препарати за почистване на 

устройството. 
2. Използвайте мека, навлажнена и чиста кърпа, за да почистите външната повърхност на 

продуктита. 
3. Не позволявайте да влезе вода в прахосмукачката. 
4. Съхранявайте уреда на хладно, сухо и недостъпно за деца място. 

Не потапяйте устройството във вода и не почиствайте нито една от частите му в съдомиялната 
машина. 
 
Не потапяйте устройството във вода и не почиствайте нито една от частите му в съдомиялната 
машина. 

 
Почистване на контейнера за прах (Стъпка 4) 
 

1. Натиснете бутона за освобождаване и завъртете контейнера по посока на часовниковата стрелка в 
положение за отключване.  

2. Издадете контейнера от основата. 
3. Над кошчето за отпадъци натиснете бутона за освобождаване, за да отворите долния капак и да 

изхвърлите праха, мръсотията и боклуците. Избършете, не потапяйте във вода.  

Забележка: Предпоръчва се да се почисти контейнерът след всяка употреба. Трябва първо да 
издадите пластмасовия филтър. 
 
 



 
 
Почистване на филтрите (Стъпка 5) 

 
Когато филтрите са блокирани поради натрупан прах, той трябва да бъде почистен или 
измит, ако е необходимо, те също могат да бъдат заменени. Препоръчва се филтрите да се 
почистват редовно (поне веднъж месечно), за да се осигури максимална ефективност. Те 
могат да се почистват с топла вода. Препоръчва се HEPA филтърът да се подменя два пъти 
годишно. И почистването, и подмяната зависи от употребата.  

 
 
Внимание: Подсушете филтрите добре преди да ги върнете обратно в прахосмукачката. Позволи 
им да изсъхнат 24 часа, като не се проветряват близо до огъняили предмети с висока температура, 
преди да се поставят отново в прахосмукачката 
 

 
1. Извадете контейнера от основното тяло на прахосмукачката. 
3. Завъртете металния филтър по посока на часовниковата стрелка и свалете филтъра 
4. Извадете Hepa филтър от металния 
5. Изплакнете обилно под чиста прясна вода. Не използвайте сапун или други 

почистващи препарати. 
6. Оставете филтъра да изсъхне естествено, преди да го поставите обратно в 

прахосмукачката. Не поставяйте върху радиатори и не използвайте допълнителни 
уреди, като сешоар, за да изсушите филтъра. Това може да доведе до изкривяване 
на филтъра или да възникнат други непоправими щети. 

Почистване на турбо четката и ролките (Стъпка 6)  

След като четката за под е използвана дълго време, може да се запуши с косми и дълги 
конци. Важно е да почиствате редовно четката за под, за да избегнете запушвания и да 
гарантирате, че прахосмукачката може да работи по-ефективно. 

1. Издърпайте надолу защитната скоба на ролката на четката от четката и махнете 
скобата на ролката за безопасност. 

2. Извадете ролката от корпуса на четката. 

3. Почистете внимателно и отстранете всички власинки и косми от ролката. Измийте ги 
под течаща вода, не използвайте силни почистващи препарати. 

4. Ако ролките се навлажнят по време на почистване, оставете да изсъхнат, преди да ги 
поставите в корпуса.  

5. Издърпайте надолу защитната скоба на четката и задръжте. Поставете скобата на 
ролката на четката в първоначално положение и освободете фиксиращата скоба.   
 
 

 
 
 

 



 
Отстраняване на неизправности 

Следващите точки трябва първо да бъдат проверени, преди да се обърнете към отдела за сервизен 
ремонт: 

    Проблем            Възможна причина          Решение 

Мотора не 
работи.  

 Батерията е изтощена. 
 Металната тръба, четката за под, 

батерията и ръчната 
прахосмукачка не са сглобени 
правилно. 

 Заредете батерията. 
 Проверете дали 

компонентите и ръчната 
прахосмукачка са 
сглобени правилно. 

Засмукаването е 
много слабо.  

 Контейнера за прах е пълен. 
 Филтрите са мръсни и 

задръстени. 
 Входът за въздух на тръбата или 

захранващата четка са 
блокирани.  

 Изпразнете кошчете. 
 Почистете или сменете 

филтъра. 
 Почистете мръсотията и 

отстранете всички 
предмети, които блокират 
въздушния поток вътре в 
тръбата и четктаа. 

Работи за кратко 
след зареждане 
на батерията.  

 Не е заредена достатъчно.  
 Батерията е повредена или 

стара. 

 Заредете батерията както 
е описано. 

 Сменете батерията. 
  

Забележка: За допълнителни въпроси, моля, свържете се с най-близкия оторизиран сервиз. 
 
Спесификации: 

Модел: Rohnson mamba one M1 
Батерия: Li-Ion 29.6V 2200mAh, 8 battery cells 
Мощност: 315W 
Дигитален мотор (BLDC motor) 
 

 

                                                              
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 назначителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е 

обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 



 
 


