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Моля, запазете инструкциите за експлоатация 
Когато предавате прахосмукачката на трети 
лица, предайте и инструкциите за експлоатация. 

Използване по предназначение 
Този уред е предназначен само за домашна 
употреба. Този уред е предназначен за 
използване на максимална височина от 2000 
метра над морското равнище. Използвайте 
прахосмукачката само в съответствие с 
инструкциите за експлоатация. 

С цел да се избегнат наранявания и щети, 
прахосмукачката не трябва да се използва 
за: 

 ■ Почистване на хора или животни
 ■ Почистване на:

 – опасни, остри, горещи или нажежени 
вещества.

 – влажни или течни вещества.
 – възпламеними или експлозивни вещества 
и газове.

 – пепел, сажди от камини и централни 
отоплителни инсталации.

 – прах от тонер на принтер и копирни 
машини.

Резервни части, аксесоари, 
торбички за прах 
Оригиналните резервни части, оригиналните 
(специални) аксесоари и оригиналните 
торбички за прах са проектирани да работят 
с характеристиките и изискванията на нашите 
прахосмукачки. Следователно препоръчваме 
да използвате само оригинални резервни 
части, оригинални (специални) аксесоари 
и оригинални торбички за прах. Това ще 
гарантира на Вашата прахосмукачка дълъг 
експлоатационен живот и нейните почистващи 
характеристики задълго ще се запазят. 

Моля, имайте предвид:  
Използването на 
неподходящи или по-
нискокачествени резервни 
части, (специални) аксесоари 
и торбички за прах може да 
повреди прахосмукачката. 
Повреди, причинени от 
употребата на подобни 
продукти не се покриват от 
нашата гаранция.

Инструкции за безопасност 
Тази прахосмукачка е в 
съответствие с приетите норми 
за техниката и свързаните с нея 
правила за безопасност. 

 ■ Уредът може да се използва 
от деца на възраст над 
8 години и от хора с 
намалени физически, 
сетивни или умствени 
възможности или от лица с 
липса на опит и познания, 
ако те са надзиравани 
или инструктирани за 
безопасната употреба на 
уреда и са разбрали за 
потенциалните опасности от 
използването му.

 ■ Децата не трябва да играят с 
уреда.

 ■ Почистването и поддръжката 
не трябва да се извършват от 
деца без надзор.
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 ■ Пластмасови торбички 
и филми трябва да се 
съхраняват на място, 
недостъпно за деца, преди 
да бъдат изхвърлени. => 
Опасност от задушаване.

Правилна употреба
 ■ Свържете и пуснете в експлоатация 

прахосмукачката, съгласно спецификациите 
на операционната табелка. 

 ■ Никога не почиствайте с прахосмукачката без 
да поставите торбичка или контейнер за прах, 
защита на двигателя или изходящия филтър  
=> Това може да повреди прахосмукачката. 

 ■ Винаги дръжте прахосмукачката далеч от 
главата си, когато използвате накрайници и 
тръби.  
=> Това може да доведе до нараняване! 

 ■ Когато почиствате стълби, уредът трябва 
винаги да е по-ниско от чистещия. 

 ■ Не използвайте захранващия кабел или 
маркуч, за да носите или транспортирате 
прахосмукачката. 

 ■ От съображения за безопасност, ако кабелът 
за включване към електрическата мрежа на 
този уред се повреди, той трябва да бъде 
подменен от производителя, специализирания 
сервиз или от друго лице с подобна 
квалификация. 

 ■ Ако ще използвате уреда повече от 30 минути, 
извадете напълно захранващия кабел. 

 ■ Когато изключвате уреда от електрическата 
мрежа, издърпайте щепсела, не дърпайте 
захранващия кабел. 

 ■ Не поставяйте захранващия кабел върху остри 
ръбове и внимавайте да не се заклещи. 

 ■ Когато кабелът се навива автоматично, 
уверете се, че захранващият кабел не е 
насочен към хора, части на тялото, животни 
или предмети.  
=> Използвайте щепсела, за да насочите 
захранващия кабел. 

 ■ Извадете щепсела от контакта преди 
извършване на някаква работа на 
прахосмукачката. 

 ■ Не работете с прахосмукачката, ако 
е повредена. Изключете уреда от 
електрическата мрежа, ако е открита 
неизправност. 

 ■ От съображения за безопасност, само 
оторизиран следпродажбен сервиз може да 
извършва ремонти и да подменя резервни 

части на прахосмукачката. 
 ■ Защитете прахосмукачката от атмосферни 

влияния, влага и източници на топлина. 
 ■ Не изливайте запалими вещества или 

вещества, съдържащи алкохол върху 
филтрите (торбичката за прах, филтъра за 
защита на двигателя, изпускателния филтър, 
и т.н.). 

 ■ Прахосмукачката не е подходяща за 
използване на строителни обекти.   
=> Почистването на строителни материали 
може да повреди уреда. 

 ■ Когато не използвате уреда, изключете го и 
издърпайте щепсела. 

 ■ Остарелите уреди трябва да бъдат 
превеждани в негодност и да се изхвърлят по 
подходящ начин. 

Моля, имайте предвид 
Контактът трябва да е 
защитен от предпазител 
най-малко 16 ампера.  
Ако бъде задействан 
автоматичният предпазител, 
когато включите 
прахосмукачката, това 
може да се дължи на други 
електрически уреди с високо 
напрежение, свързани към 
една и съща верига. 
За да се предотврати 
задействането на 
автоматичния предпазител, 
изберете най-ниската 
степен на мощност преди да 
включите уреда и увеличете 
мощността само веднъж, 
докато прахосмукачката 
работи.
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Информация за изхвърляне 
 ■ Опаковка 

 � Опаковката е предназначена за защита 
на прахосмукачката от повреди по време 
на транспортирането. Тя е изработена от 
екологично чисти материали и следователно 
може да се рециклира. Изхвърлете 
опаковката, която вече не е необходима на 
подходящо за рециклиране място.

 ■ Стари уреди 
 � Старите уреди все още съдържат много 

ценни материали. Затова, моля, занесете 
старите уреди при търговец на дребно или 
до център за рециклиране, така че те могат 
да бъдат рециклирани. За методите за 
изхвърляне, моля, обърнете се към търговец 
на дребно или към общинската управа.

 ■ Изхвърляне на филтри и на торбичките 
за прах

 � Филтри и торбичките за прах са произведени 
от екологично чисти материали. Ако те не 
съдържат вещества, които не са разрешени 
за битови отпадъци, можете да ги третирате 
като обикновените битови отпадъци. 

Обща информация
 ■ Аксесоари

 � Вашите аксесоари (накрайник, смукателна 
тръба и др.) могат да изглеждат по различен 
начин, но да работят по същия начин, 
като тези, описани на илюстрациите в 
ръководството за експлоатация.

 ■ Символи
За почистване на тапицирани 
мебели, възглавници и завеси.
За почистване на чергии килими

За почистване на твърди подови

 �

Бележки върху енергийния 
етикет 
Тази прахосмукачка е с общо предназначение 
с маркуч.
За да постигнете рейтинга за енергийна 
ефективност и почистваща ефективност 
върху килим, моля, използвайте сменяемия 
универсален накрайник.
За да постигнете рейтинга за енергийна 
ефективност и почистваща ефективност върху 
твърда повърхност с ъгли и пукнатини, моля, 
използвайте накрайника за твърди повърхности.
Тези изчисления са на базата на Делегиран 
регламент (ЕС) No. 665/2013 от 3 май 2013 г. 
като допълнение на Директива 2010/30/ЕС.
Освен ако не е посочено друго, всички 
процедури, посочени в тези инструкции, са 
извършени в съответствие със стандарт EN 
60312-1:2017*.
*Тъй като тестването на работата на двигателя 
се извършва с празен колектор, посочената 
експлоатационна продължителност на 
двигателя трябва да се увеличи с 10% за 
тестове, при които колекторът за прах е 
наполовина напълнен.
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