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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТТА 

 
Пазете това ръководство за справка. Приложете това ръководство, ако предадете уреда 
на трети страни. 
Нарушенията на работните указания могат да доведат до сериозни наранявания, както и 
щети по уреда. 
Не поемаме отговорност за щети поради нарушения на тези работни указания. 

 
Бележките за Вашата безопасност са откроени специално. Винаги спазвайте тези бележки, за 
да избегнете злополуки и щети. 

 
• Тази прахосмукачка е предназначена само за домашна употреба и не е подходяща за търговски или 
промишлени цели. 
• Не използвайте тази прахосмукачка на открито или върху мокри повърхности. 
• Не потапяйте прахосмукачката във вода или други течности. 
• Не оставяйте прахосмукачката без надзор, когато е включена в контакта. Изключвайте я от контакта, 
когато не се използва и преди техническо обслужване. 
• Не използвайте системата с повреден кабел или щепсел. Ако прахосмукачката или която и да било друга 
част от прахосмукачката е била изтървана, повредена, оставена на открито или изпусната във вода, за да 
избегнете риск от токов удар, не разглобявайте и не опитвайте да ремонтирате прахосмукачката. Върнете 
изделието в упълномощен сервизен център. 
• Не използвайте без да са поставени всички филтри и торбичката. 
• Не използвайте за събиране на запалими течности като бензин и не използвайте на места, където 

е възможно да са налице. 
• Не събирайте нищо, което гори или дими като цигари, кибритени клечки или гореща пепел. 
• Не събирайте остри предмети като игли или парчета стъкло. 
• Не дърпайте и не носете, хващайки за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не защипвайте кабела с 
врата и не дърпайте кабела около остри ръбове или ъгли. 
• Не преминавайте по кабела с прахосмукачката. Пазете кабела далеч от горещи повърхности. 
• Не дърпайте кабела, за да изключите от контакта. За да изключите от контакта, хванете щепсела, когато 
навивате върху ролката за кабел. Не позволявайте щепселът да се удря при навиване. 
• Не хващайте щепсела или прахосмукачката с влажни ръце и не я включвайте без обувки на краката си. 
• Не позволявайте да се използва като играчка. Необходимо е да се отделя особено внимание, когато се 
използва от или в близост до деца, домашни любимци или растения. 
• Не използвайте неподходящо напрежение - това може да доведе до неизправности по мотора и възможно 
нараняване на потребителя. 

Правилното напрежение е посочено на етикета. 
• Не стъпвайте върху машината. 
• Не отстранявайте винтове. 
• Не използвайте повреден уред: 
• Не използвайте четката върху или в близост до хора или животни и не позволявайте тръбата или 
накрайникът да се доближи до лицето или главата Ви, за да се предотврати заплитане или възможно 
нараняване от летящи остатъци. 
• Пазете косата, свободните дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отвори и движещи се части. 
• Използвайте уреда само с оригинални торбички за прах, резервни части, принадлежности или опционални 
принадлежности. 
• Съхранявайте прахосмукачката на закрито на хладно, сухо място. Прибирайте прахосмукачката след 
използване, за да предотвратите злополуки, причинени от спъване. 
• Изключвайте уреда от бутона, преди да изваждате щепсела от контакта. 
• Изключвайте уреда от контакта преди сглобяване, почистване и преди обслужване. 
• Дръжте щепсела, когато навивате кабела на ролката. Не позволявайте щепселът да се удря при навиване. 
• Поддържайте работното си пространство добре осветено. 
• Бъдете особено внимателни при почистване на стълби. 
• При по-продължително използване издърпвайте най-малко 2/3 от дължината на кабела, за да избегнете 
прегряване. 
• Опаковъчните материали не са играчки. Съществува опасност от задушаване. 
• Този уред не следва да се използва от деца и лица с намалени физически, сетивни или умствени 

способности или без опит и познания, освен ако не са под наблюдение или 
инструктирани. Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

• Този уред е направен от рециклируем и 
подлежащ на повторна употреба материал. 
Той трябва да се изхвърля в съответствие с 
действащите местни разпоредби за 
изхвърляне на отпадъци. Преди да го 
изхвърляте, отрежете захранващия кабел, 
така че уредът да не може да се използва 
отново. 

• За по-подробна информация за боравенето с и 
рециклирането на този продукт се свържете с 
местните власти, отговорни за разделното 
събиране на отпадъци, или магазина, където 
сте закупили уреда. 

 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВКАТА 
• Опаковката може да се рециклира 100%, 

което се потвърждава от символа за 
рециклиране  . Различните части на 
опаковката не трябва да се разпръскват в 
околната среда, а да се изхвърлят съгласно 
разпоредбите на местните служби. 

 
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА 
• Този уред е маркиран в съответствие с 

Европейската директива 2002/96/EО за 
Отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (WEEE). 

• Като осигурите правилното изхвърляне на 
този продукт, ще допринесете за 
предотвратяване на потенциални 
отрицателни последици за околната среда и 
човешкото здраве. 

 

• Символът  на продукта или на 
съпътстващите го документи посочва, че този 
уред не следва да се третира като битов 
отпадък, а трябва да се предаде в подходящ 
местен пункт за събиране, където се 
съхраняват и рециклират електрически и 
електронни уреди. 

 
ДАННИ ЗА СЪОТВЕСТВИЕТО НА 
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ 
Изпитанието за този тип уред потвърди, че 
той съответства на следните Европейски 
директиви: 
• 73/23/ЕИО Ниско напрежение 
• 93/68/ЕИО CE маркировка 
• 89/336/ЕИО Директива за електромагнитна 

съвместимост – ЕМС 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Техническа спецификация 
Модел WVCC 1CL200 
Описание на модела Само прах 
Напрежение 220 ~ 240 V 
Честота 50 Hz 
Входна мощност 700 W норм.

Засмукваща мощност 140 W 
Вакум ≥ 14 Kpa 
Вместимост на торбичката за смет 1,91 литра 
Ниво на шума ≤  81 dB 
Дължина на захранващия кабел - корпус до стена 6 m 
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
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1.   Приспособление за навиване на 
кабела 
2.   Ниво на мощност 
3.   Индикатор за пълен контейнер 
4.   Бутон вкл./изкл. 
5.   Бутон за отваряне/ затваряне на 
контейнера за прах 
6.   Контейнер за прах 
7.   HEPA филтър 
8.   Циклонна камера 
9.   Дръжка 
10. Улей за паркиране за тръба и 
накрайник 

11. Изходящ филтър 
12. Табелка с данни 
13. Накрайник за тапицерия 
14. Накрайник с четка 
15. Четка за паркет 
16. Четка за под 
17. Накрайник за тесни места 
18. Турбо четка 
19. Маркуч 
20. Телескопична тръба 
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СГЛОБЯВАНЕ 
 

След като разопаковате уреда, проверете за 
липсващи принадлежности или щети при 
транспортиране. В случай на проблеми се 
свържете с търговеца или най-близкия 
сервиз за следпродажбено обслужване. 
Винаги транспортирайте или изпращайте 
уреда в оригиналната му опаковка, за да 
избегнете щети.  Запазете опаковката за 
такива случаи. 

 
 ВАЖНО: Винаги изключвайте 

прахосмукачката от контакта преди 
сглобяване или премахване на 
принадлежности. 

 
1. Поставете гъвкавия маркуч в отвора за 

маркуч от предната страна на уреда. 
Натиснете, докато щракне на място. 

 

 
 

2. Поставете дръжката в телескопичната тръба с 
въртящо движение и натиск. 

3. Поставете главата на накрайника за под, 
като натиснете в телескопичната тръба. 

4. Натиснете надолу палеца за освобождаване 
на металната тръба, след което издърпайте 
дръжката на удължаващата тръба, 
за да я разгънете до желаната дължина. 
Пуснете палеца за освобождаване, като 
дърпате, докато се заключи на място. Ще 
чуете отчетливо щракване. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверявайте 
прахосмукачката и захранващия кабел всеки 
път преди използване. Повреден уред не 
трябва да се използва. 
Съществува опасност от нараняване. 

 
 ВНИМАНИЕ: Използвайте 

прахосмукачката само когато всички филтри 
са в добро състояние, сухи и правилно 
поставени. Уверете се, че отворите на 
прахосмукачката не са блокирани или 
запушени. В противен случай 
прахосмукачката може да се повреди. 

 
Освобождаване на кабела 
Преди да използвате уреда, развийте 
достатъчна дължина от кабела и поставете 
щепсела в контакта. Идеалната дължина на 
кабела е посочена с жълта маркировка 
върху него. Не издърпвайте кабела след 
червената маркировка. 

 
Бутон вкл./изкл. 
Уверете се, че прахосмукачката е изключена. 
Поставете щепсела в контакт. Натиснете бутона 
вкл./изкл., разположен в горната част на 
прахосмукачката, за да я включите, и натиснете 
бутона отново, за да я изключите. 

 
 
 
 
 
 

Бутон за ниво на 
мощност 

 
 

Жълто 
 

Чер
вено 

 
 

Регулиране на мощността 
Плъзнете бутона за ниво на мощност, за да 
управлявате засмукването. 

 
Почистване на твърди подови настилки 
За почистване на твърди подови настилки 
поставете превключвателя на главата на 
четката за под на позиция А, за да спуснете 
четките. 

Почистване на килими 
За почистване на килими и черги поставете 
превключвателя на главата на четката за под на 
позиция B, за да повдигнете четките. 
 

 
 
 
Аксесоари 
Турбо четката е специално 
проектирана за почистване на 
черги и килими. Въртящата се 
четка потупва леко по 
нишките на килима за по-дълбоко 
почистване. Четката за паркет е 
специално предназначена за 
почистване на твърди подови 
настилки, като меките косъмчета 
четкат по повърхността, като 
вдигат праха без да повреждат 
пода. Накрайникът с четка се 
използва за почистване на мебели 
и други деликатни повърхности, 
като предотвратява повреждането 
им. 
Накрайникът за тесни места се използва 
за цепнатини, ъгли, первази и между 
възглавници. 
Накрайникът за тапицерия е проектиран 
за тапицирани мебели. 
 
Принадлежностите могат да се поставят 
направо върху дръжката чрез премахване на 
удължителната тръба и натискане на 
желаната принадлежност. 
Принадлежностите могат също да се поставят 
на удължителната тръба за по-добър достъп. 
Отстранете четката за под и натиснете 
желаната принадлежност. 
Принадлежностите могат да се съхраняват в 
държача за принадлежности на 
удължителната тръба. 
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Отвор за заобикаляне 
Като отворите отвора за заобикаляне, можете 
бързо да понижите засмукващата мощност, ако 
е необходима по-малка мощност, или да 
освободите ненадейно засмукани предмети. 

 
 

Навиване на кабела 
За да навиете захранващия кабел, натиснете 
бутона за навиване, разположен на горната 
част на прахосмукачката, и насочете 
захранващия кабел с другата ръка, за да сте 
сигурни, че не отскача и не причинява щети. 

Дръжка за носене 
Използвайте разположената в горната част на 
прахосмукачката дръжка за носене, за да 
премествате уреда от едно помещение в друго. 
 
Съхраняване на прахосмукачката 
За Ваше удобство има ниша в задната страна на 
прахосмукачката, където могат да се прибират 
инструментът за под и маркучът. 
 
 
 

Отвор 

 

ПОДДРЪЖКА 
 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги 
изключвайте прахосмукачката от контакта 
преди обслужване. 

 
Разсипване на отпадъци от контейнера за 
прах 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги използвайте 
прахосмукачката с поставен контейнер за 
прах. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Контейнерът за прах трябва да 
се изпразва, ако прозорецът или индикаторът за 
запълване стане изцяло червен, когато 
прахосмукачката работи при максимална 
мощност и накрайникът е повдигнат от пода. 

 
Почистете филтъра за входящ въздух: 
1. След като свалите гъвкавия маркуч, 

освободете контейнера за прах от уреда, 
като натиснете бутоните върху дръжката 
на контейнера за прах и дръпнете нагоре. 

 

 
 

2. Контейнерът за прах вече може да се 
изпразни в кофа, като се натисне лостът с 
надпис Push. 

3. Премахнете стъклената капачка за прах и 
разпилените отпадъци. 

4. Сглобете отново възела на отделението за 
прах, докато се заключи. 

5. Поставете контейнера за прах обратно в 
уреда, докато щракне на място. 

 
Почистване или смяна на HEPA 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте 
почистващи препарати или вряща 
вода за миене на филтрите или HEPA. Не 
използвайте перална машина за изплакване на 
филтъра или HEPA. Не използвайте сешоар за 
сушенето му. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Проверявайте филтрите при 
всяко изпразване на контейнера за прах. 
Филтърът или HEPA следва да се почиства най-
малко два пъти годишно или когато по него има 
видими замърсявания. Почиствайте го съгласно 
указанията по-долу. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички 
филтри и HEPA трябва да са на място, преди да 
използвате прахосмукачката. 
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Почистване и замяна на филтъра и HEPA 
за входа за въздух: 
1. Издърпайте контейнера за прах и възелът на 
HEPA е от задната страна на контейнера. 
2. С два пръста издърпайте HEPA, след което 

издърпайте възела на HEPA, HEPA със 
скоба и гъба. 

 
3. Изплакнете HEPA със скоба в хладка вода и 

подсушете HEPA изцяло.  (HEPA се 
изплаква с четка.). 

 
4. Изплакнете гъбата в хладка вода и я 

подсушете изцяло. 

 
5. Сглобете филтъра и HEPA и ги 

поставете обратно. 

Почистване и замяна на филтъра HEPA 
за изходящ въздух: 
1. Отворете капака за филтъра HEPA. 
2. Когато отворите капака на филтъра HEPA, с 

два пръста издърпайте HEPA навън и след 
това нагоре. 

3. Извадете HEPA и най-добре спазвайте 
следния метод за почистване: 
- Изтръскайте праха от филтъра, 
- Почистете с четка, 
- Почистете праха от HEPA с 

компресиран въздух. 
4. Поставете HEPA филтъра на място и 
затворете капака. 

1
 

 



УПЪТВАНЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ 

 
Неизправност Възможна причина Решение 

Ако уредът не 
стартира. 

Щепселът не е свързан към 
захранващия контакт. 

Проверете дали щепселът е поставен 
правилно в захранващия контакт. 

Уредът не е включен. Включете уреда съгласно указанията. 

В контакта няма ток. Проверете прахосмукачката на друг 
контакт, за който сте сигурни, че има 
ток. 

Захранващият кабел е повреден. Обърнете се към сервизен център или 
професионален техник за замяна на кабела. 

Резултатите от почистването са 
незадоволителни. 

Торбичката за смет е пълна. Изпразнете торбичката за смет. 

Възможно е филтрите да са запушени. Почистете филтъра съгласно указанията. 

Накрайникът, телескопичната тръба 
или засмукващият маркуч са 
блокирани. 

Отстранете пречката. При необходимост 
използвайте дълга дървена пръчка за тази 
цел. 

Зададена е ниска мощност. Плъзнете бутона за управление на скоростта, 
за да настроите по-висока. 

Превключвателят на четката за под е в 
неправилна позиция. 

Поставете превключвателя на четката за под 
в правилна позиция за конкретния тип 
подова настилка (мокет/ твърда). 

Филтърът е замърсен. Заменете/ почистете съответния филтър. 

Уредът издава необичаен 
шум. 

Засмукани предмети пречат на 
въздушния поток. 

Отстранете предметите. При необходимост 
използвайте 
дълга дървена пръчка за тази цел. 

Ако уредът спре. Възможно е термичният предпазител да 
се е 
задействал. 

Уредът е снабден с термичен 
предпазител, който не позволява на уреда 
да прегрее. Ако термичният предпазител се 
задейства, уредът автоматично изключва 
мотора и трябва да се охлади, за да може 
да се включи отново. 
Рестартиране 
1. Изключете машината и извадете 

щепсела от контакта. 
2. Уверете се, че нищо не запушва 

въздушния поток през извитата тръба, 
маркуча, тръбата, накрайника или 
филтрите. 

3. Оставете уреда да се охлади. 
Необходими са му около 45 минути. 

4. Включете уреда в контакта отново и 
натиснете бутона за стартиране. Уредът 
няма да се включи, докато не се охлади 
достатъчно. Ако уредът не стартира, 
изключете го от бутона и от щепсела. 
Опитайте отново след малко. 
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РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
 

За максимална ефективност на Вашата прахосмукачка препоръчваме да сменяте миещите се 
филтри след 1 - 2 години или когато са повредени. 

 
 
 
 
 
 

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

Преди да се свържете с Центъра за 
обслужване на клиенти: 
1. Опитайте да разрешите проблема 
самостоятелно според описанията в 
"Отстраняване на неизправности". 
2. Изключете уреда и го включете отново, за да 
видите дали неизправността продължава да се 
проявява. 

 
Ако след като изпълните проверките по-
горе неизправността продължава да се 
проявява, се обърнете към Центъра за 
обслужване на клиенти. 
Моля, посочете: 
• кратко описание на проблема; 
• точния модел на уреда. 
• сервизния номер (това е номерът, който се 
намира след думата Service на табелката с 
данни), разположен на гърба на уреда. 
Сервизният номер може също да се намери в 

гаранционната книжка; 

• пълния си адрес; 
• телефонният си номер. 
 
Ако е необходимо да се проведе ремонт, се 
свържете с Центъра за обслужване на 
клиенти (Това гарантира използването на 
оригинални резервни части и правилен 
ремонт). 
Ще е необходимо да представите оригинална 
фактура. Неспазването на тези указания 
може да се отрази на безопасността и 
качеството на Вашия продукт. 
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