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ОСНОВНИ 
КОМПОНЕНТИ 
1.Бутон за включване 
2.Регулатор на мощността 
3.Бутон за прибиране на кабела 
4.Дръжка 
5.Контейнер 
6.Бутон за изваждане на контейнера 
7. Дъно на съда за прах 

 
 

8.Капаче на бутона за отваряне 
9. Бутон за изваждане на контейнера 
10. Капак на контейнера 
11.Закрепване на гъвкавата тръба  
12. Кабел 
13. Гъвкава тръба 
14.Изход на HEPA филтъра  

. 
 
15. HEPA филтър на двигателя 
16. Ръчен регулатор на мощността 
17. Телескопична тръба  
18. Бутон за регулиране на телескопа 
19. Четка за под 
20. Накрайник за трудно достъпни места 
21.Четка за почистване на тапицерии 

 
 
 
 

  
 .  

БЪЛГАРСКИ: 
• В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си 
права според действащото законодателство.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
МОДЕЛ AP480 230 V ~ 50 Hz  1800 W 

 
 

 

 
 



  
 

БЪЛГАРСКИ 
 
ВНИМАНИЕ 
 
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да 
пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за 
бъдещи справки. 
• Този уред не е предназначен за ползване от лица 
(включително и деца) с ограничени физически, сензорни или 
ментални възможности или такива, които не разполагат със 
съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде 
осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, 
което може да поеме отговорност за тяхната безопасност. 
• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и 
останалите опаковъчни материали. Те представляват 
потенциална опасност. 
•Не позволявайте на децата да играят с уреда. 
• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали 
посоченото на табелката с техническите му данни напрежение 
съответства на напрежението в електрическата инсталация. 
• Не потапяйте уреда във вода  
• Не използвайте уреда без контейнер или без правилно 
поставени филтри. В противен случай е възможно да се стигне 
до повреда на електродвигателя. 
• Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на пепел, 
обекти с остри ръбове или течности. 
• Пазете от източници на топлина. 
• Не оставяйте без надзор, докато работи. 
• Не използвайте, когато кабелът е повреден. 
• Не използвайте за изсмукване на течности, вода, петрол и т.н. 
• Изключете уреда от електрическата мрежа след като 
приключите с използването му. 
• Бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачката по 
стълби. 
• Този уред е предназначен само за домашна употреба. 
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в 
оторизиран сервизен център. 



HEPA ФИЛТЪР 
• Филтърната система HEPA (High Efficiency Particle Arresting – 
филтър за високо ефективно задържане на частици) е 
предназначен да задържи голямо количество микроскопични 
частици, включително 99,9 % от вредните субстанции, като 
например прах, животински косми и др. 

 
ЧИСТЕЩИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
• Четка за под (19) 
- За всякакви видове подове. Може да бъде чистено с или без 
четка, в зависимост от вида на повърхността. 

- Натиснете бутона на четката назад. Това е позицията за 
дървени подове, паркети, плочки и т.н. За килими и други 
подобни натиснете бутона нагоре. 

• Принадлежност за почистване на трудно достъпни места (20) 
- За места със затруднен достъп, ъгли, канали, жлебове. 
• Четка за тапицерии (21) 
- Идеална за столове, дивани и всякакъв вид тапицирани мебели. 
Може да бъде ползвана с или без принадлежности (фиг. A). 

 
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
• Преди да пристъпите към ползване на прахосмукачката, 
подгответе необходимите принадлежности в зависимост от 
повърхността, която искате да почистите. 

• Уверете се, че контейнерът за сметта е поставен правилно. 
• Поставете гъвкавата тръба (13), като натиснете леко връзката 

(11). Поставете телескопичната тръба (17) на края на 
гъвкавата тръба, след което поставете и желаната приставка. 

• Можете да регулирате дължината на телескопичната тръба, 
като преместите регулатор (18) нагоре. 

• Всички принадлежности се поставят с натискане. 
• Включете уреда в електрическата мрежа. За тази цел, свалете 
кабела (12). Никога не го изтегляйте след мястото на цветната 
маркировка, която обозначава края му. 

• Натиснете бутона за включване (1) и изберете желаната 
мощност с регулатора (2). 

• Можете да регулирате мощността посредством отваряне или 
затваряне на ръчния регулатор (16), разположен на дръжката 
на гъвкавата тръба. 

• Когато използвате четката за под (19), можете да я поставяте 
върху поставката за принадлежности от задната страна на 
прахосмукачката, близо до регулатора за мощността. 

• След приключване на работата, изключете уреда като 
натиснете бутон (1). Изключете щепсела от електрическата 
мрежа и приберете кабела, като натиснете бутон (3). 
Препоръчително е да държите щепсела с ръка, за да се 
избегне удрянето му в корпуса на прахосмукачката. 

• В случай, че желаете да свалите гъвкавата тръба (13) от 
връзката (11), натиснете предвидения за целта бутона върху 
тръбата. 

 
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от 
електрическата мрежа. 

• Почистете отвън със суха кърпа. 
• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална 
тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда. 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА 
• Не оставяйте контейнера да се напълни догоре. 
Изпразвайте го редовно. 

 

• За да започнете с почистването на уреда, извадете 
контейнера от прахосмукачката като натиснете бутона за 
изваждане (6) (фиг. B) 

• След това, натиснете (8), за да се отвори и изпразнете 
контейнера. (фиг. C) 

• За да отворите капака на контейнера (10) и да почистите 
филтрите, натиснете бутона за изваждане на капака (9). (фиг D) 

 
Почистване на изхода на въздушния HEPA филтър (14) 
 
• В зависимост от интензивността на употреба на уреда е 
необходимо да почиствате редовно филтъра. 

• За да го направите, свалете предпазната решетка, като 
вдигнете фланеца, разположен в долната ѝ част. 

• Свалете филтъра, разклатете го и го поставете под струя 
студена вода. След това го оставете да изсъхне напълно. 
Никога не ползвайте прахосмукачката без поставен 
защитен филтър за електродвигателя. 

 
Почистване на HEPA филтъра на електродвигателя (15) 
 
• HEPA филтърът на електродвигателя трябва да бъде 
почистван редовно. 

• За да свалите филтъра, извадете контейнера от 
прахосмукачката (фиг. B) 

• Извадете бокса, в който се намират гъбата и HEPA 
филтъра (фиг. E). 

• Поставете филтъра и гъбата под струя студена вода, след 
което ги оставете да изсъхнат напълно. Не ползвайте 
прахосмукачката, ако не са поставени гъбата и филтъра. 

• След пълното им изсъхване, върнете гъбата и филтъра на 
предишното им място. 

 
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в 
съответствие с местните наредби за отпадъците. 

• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така 
можете да дадете своя принос за опазването на околната 
среда. 
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