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BG Прахосмукачка с торбичка 
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
 ■ Тази прахосмукачка може да бъде използвана от деца на възраст над  
8 години и лица с физически или умствени увреждания или от неопитни 
такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани за 
начините за използване на тази прахосмукачка по безопасен начин 
и  разбират потенциалните опасности. С прахосмукачката не трябва 
да си играят деца. Почистването и  поддръжката, които могат да 
бъдат извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от 
деца без наблюдение. Съхранявайте прахосмукачката и  нейните 
принадлежности далеч от обсега на деца, които са под 8-годишна 
възраст.

 ■ Тази прахосмукачка е  предназначена за употреба в  домакинства 
и други подобни видове сфери. Не я използвайте в промишлени среди 
или на открито.

 ■ Не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и  не 
я поставяйте в близост до открит огън или уреди, които са източник 
на топлина.

 ■ Преди да свържете захранващия кабел с  контакт на захранването, 
проверете дали техническите данни на табелката на прахосмукачката 
отговарят на електрическото напрежение в контакта. 

 ■ Уверете се, че захранващият кабел не допира гореща повърхност или 
остри предмети. 

 ■ Не потапяйте прахосмукачката под вода или друга течност и  не 
я изплаквайте под течаща вода. 

 ■ Преди да включвате прахосмукачката проверявайте дали торбичката 
е поставена вътре и дали входящият микрофилтър и изходящият HEPA 
филтри са поставени по местата им.

 ■ При работа с  прахосмукачката се старайте въздушните изходи 
и отворът за засмукване да не са запушени. 

 ■ Не използвайте прахосмукачката за почистване на следните неща:
 –  тлеещи цигари, горящи предмети, кибрити или жарава; 
 –  вода и други течности; 
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 –  запалими или летливи материали;
 –  остри предмети, например счупени стъкла, игли, щифтове и др.;
 –  брашно, мазилка, цимент и други строителни материали;
 –  по-големи късове хартия или пластмасови торбички, които лесно 

могат да запушат отвора за засмукване. 
 ■ Почистването на някои видове подове и подови повърхности може да 
създава електростатичен разряд, който не представлява опасност за 
потребителя.

 ■ Не разполагайте смукателната дюза или тръбата срещу които и да било 
части на лицето.

 ■ Винаги изключвайте прахосмукачката и  изваждайте щепсела на 
кабела от контакта, когато я оставяте без надзор, след като свършите 
да я използвате и преди да я почиствате. 

 ■ Изваждайте щепсела на кабела от контакта с  леко издърпване на 
щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло 
да повреди захранващия кабел или контакта. Дръжте захранващия 
кабел в ръка, когато го навивате.

 ■ Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде сменен 
в  професионален сервизен център. Забранено е  да се използва 
прахосмукачката, ако е с повреден захранващ кабел.

 ■ Не използвайте прахосмукачката, ако тя не работи правилно, ако 
е повредена, или е потапяна във вода. Не поправяйте прахосмукачката 
сами и не правете каквито и да било корекции по нея. Погрижете се 
всички ремонти или настройки да бъдат извършвани в упълномощен 
сервизен център. Като манипулирате уреда, рискувате да анулирате 
законовите си права, произтичащи от незадоволително изпълнение 
или гаранция за качество.
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BG
Прахосмукачка  
с торбичка 
Ръководство за потребителя

 ■ Преди да използвате този уред молим да прочетете ръководството 
за потребителя внимателно дори и  в  случаите, когато преди това 
сте се запознали с  предишна употреба на подобни видове уреди. 
Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство за 
потребителя. Съхранявайте това ръководство за потребителя на 
сигурно място, от където може да бъде лесно извадено за бъдеща 
употреба. 

 ■ Препоръчваме да се запазят оригиналният кашон, опаковъчният 
материал, касовата бележка, декларацията за отговорност на 
продавача или гаранционната карта най-малко в  течение на 
срока на действие на правната отговорност за незадоволително 
изпълнение или качество. В случай на превоз препоръчваме уредът 
да се опакова в оригиналния кашон от производителя.

ОПИСАНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА И НЕЙНИТЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
A1 Подвижна решетка на 

изходящия HEPA филтър
A2 Миещият се изходящ HEPA 

филтър 
 се поставя зад решетката.
A3 Бутон за автоматично 

навиване на захранващия 
кабел

A4 Електронно управление на 
силата за засмукване

A5 Индикатор на пълна 
торбичка за прах

A6 Отвор за свързване на 
гъвкав маркуч

A7 Щипка за застопоряване 
и освобождаване на горния 
капак 

A8 Вградена дръжка 
A9 Бутон за вкл./изкл. на 

прахосмукачката
A10 Задно колелце с гумено 

покритие

A11 Предно въртеливо колелце 
A12 Канал за вертикално 

положение за прибиране
A13 Канал за хоризонтално 

положение за прибиране
A14 Торбичказа прах*
A15 Държач на торбичката за 

прах
A16 Решетка на входящия 

микрофилтър
A17 Миещият се изходящ HEPA 

филтър
 се поставя в решетката.
A18 Гъвкав маркуч с копче за 

механично управление 
на силата за засмукване 
в дръжката

A19 Телескопична метална тръба
A20 Подов накрайник 

с разтегателна четка
A21 Четка 2 в 1 и преходник 

Забележка*: 
Включена е  една еднократна микрофибърна торбичка  
(от нетъкан текстил).

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА
 ■ Уверете се, че торбичката A14, входящият микрофилтър А17 

и изходящият HEPA филтър А2 са поставени правилно. 
 ■ Плъзнете края на гъвкавия маркуч A18 докрай в отвора А6.

Забележка: 
При разглобяване е  необходимо да натиснете двете 
застопоряващи скоби в  края на маркуча А18, докато 
в същото време издърпвате маркуча А18 от отвора А6.

 ■ Върху дръжката на гъвкавия маркуч A18 поставете телескопичната 
тръба A19 и  я  настройте на необходимата дължина както следва. 
Освободете щипката на телескопичната тръба A19 и  я  плъзнете 
към разтегателната част от тръбата A19. След като освободите 
щипката, задайте дължината на тръбата A19 с плъзгане на нейната 
разтегателна част навътре или навън. Когато щипката се освободи, 
тя застопорява на зададената дължина.

 ■ Свържете подовия накрайник A20 със свободния край на 
телескопичната тръба A19. Клапата на подовия накрайник A20 
служи за удължаване и прибиране на четката. 

 ■ Четката 2 в  1 и  преходникът A21 могат да бъдат прикрепвани 
директно към дръжката на гъвкавия маркуч A18, или към 
телескопична тръба A19. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
 ■ Дръпнете щепсела, за да развиете необходимата дължина на 

захранващия кабел и го вкарайте в електрически контакт. 

Внимание:
Жълтата маркировка върху захранващия кабел показва 
приближаването на края на неговата дължина, а червената 
маркировка показва пълния край на неговата дължина. Не 
опитвайте да теглите щепсела на кабела зад маркировката.

 ■ За да пуснете прахосмукачката, натиснете бутона A9. При 
почистване на гладки и  твърди подови повърхности разтягайте 
четката на подовия накрайник A20 и я прибирайте при почистване 
на килими. Преходникът може да бъде използван за почистване на 
трудно достъпни места, а накрайникът с четката – за почистване на 
различни видове мебели.

 ■ Силата на засмукване може да се задава с  помощта на плъзгача 
А4 на електронното управление или на механичната клапа на 
дръжката на гъвкавия маркуч А18. 

 ■ Когато свършите да използвате прахосмукачката, я  изключете 
с  натискане на бутона A9 и  извадете щепсела на захранващия 
кабел от контакта. За да навиете захранващия кабел обратно 
в прахосмукачката, натиснете и задръжте бутон A3, докато се навие 
цялата дължина на кабела. Дръжте внимателно захранващия кабел 
с една ръка, докато го навивате.

Забележка: 
Ако захранващият кабел не се навива докрай, 
освободете бутона A3, издърпайте захранващия кабел от 
прахосмукачката с около 50 cm и след това опитайте отново 
да го навиете.

ПРИБРАНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
 ■ Когато не използвате прахосмукачката, можете да я  поставяте 

в прибрано положение. За прибиране в хоризонтално положение 
използвайте ограничителя на подовия накрайник A20 и  канала 
A13, вж. фиг. В1. За прибиране във вертикално положение най-
напред скъсявайте докрай телескопичната тръба A19. След това 
поставете прахосмукачката във вертикално положение и плъзнете 
ограничителя на подовия накрайник A20 в канала A12, вж. фиг. В2. 

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
 ■ Преди да я почиствате, винаги проверявайте дали прахосмукачката 

е изключена и дали щепселът на кабела е изваден от контакта.

Смяна на торбичката за прах
 ■ Необходимостта от смяна на торбичката се сигнализира от 

индикатора A5. 
 ■ Освободете щипката A7 и  отворете горния капак на 

прахосмукачката. Извадете използваната торбичката A14 от 
държача A15 и  поставете нова торбичка, предназначена за този 
вид прахосмукачка, на нейното място. Ако торбичката не се смени 
навреме, силата на засмукване на прахосмукачката ще бъде 
намалена.

Почистване и  смяна на входящия микрофилтър и  изходящия 
HEPA филтър
 ■ Освободете щипката A7 и отворете горния капак на прахосмукачката. 

Плъзнете решетката A16 навън от прахосмукачката и  извадете 
микрофилтъра А17 от нея. Изплакнете го под течаща хладка вода 
и го оставете да изсъхне по естествен път. След това го поставете 
отново и затворете капака. В случай че микрофилтърът А17 показва 
признаци на износване или е силно замърсен, го сменете с нов.

 ■ Освободете и  свалете решетката А1. Свалете HEPA филтъра А2 
от прахосмукачката. В случай на леко замърсяване го изтупайте. 
Препоръчваме това да се извършва далеч от жилищни райони. 
В случай на по-голямо замърсяване го измийте със слаба струя 
течаща топла вода, така че водата да отмие мръсотията от гънките. 
Оставете HEPA филтъра А2 да изсъхне по естествен път и  след 
това го поставете отново и  закрепете на място с  решетката А1. 
Препоръчително е да се сменя филтърът HEPA с нов след 6 месеца 
употреба. 

 ■ Когато филтрите са замърсени, тяхната ефективност спада, така че 
не пренебрегвайте тяхното почистване.
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Внимание:
Преди поставяне на филтрите обратно в  прахосмукачката 
проверявайте дали са напълно изсъхнали. 

Почистване на гъвкавия маркуч, телескопичната тръба, подовия 
накрайник и приставката 2 в 1
 ■ Ако принадлежностите на прахосмукачката се замърсят, 

ги изваждайте от прахосмукачката и  почиствайте всички 
замърсявания (прах, косми, животинска козина и т.н.) от тях.

Почистване на външната повърхност на прахосмукачката
 ■ Почиствайте външната повърхност с  помощта на суха или леко 

навлажнена кърпа. След това я избърсвайте до пълно подсушаване. 
 ■ За почистване на прахосмукачката не използвайте стоманена 

вълна, абразивни почистващи препарати, разтворители и т.н. 
 ■ Не потапяйте прахосмукачката под вода или друга течност и  не 

я изплаквайте под течаща вода. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Номинално напрежение ......................................................................220 − 240 V
Номинална честота  .....................................................................................50/60 Hz
Номинална мощност .....................................................................................1 400 W
Максимална консумирана мощност......................................................1 600 W
Клас на защита от токов удар..................................................................................II
Ниво на шум .....................................................................................................81 dB(A)
Вместимост на торбичката за прах ................................................................... 3 l
Клас на ефективност на HEPA филтъра .........................................................E12
Дължина на захранващия кабел  .................................................................... 7 m
Експлоатационен радиус ..................................................................................10 m

Декларираното ниво на емисии на шум е 81 dB(A), което представлява 
ниво A на звукова мощност по отношение на референтна акустична 
мощност 1 pW.

Обяснение на техническата терминология
Безопасен клас на защита от токов удар:
Клас II – защитата от токов удар се осигурява от двойна или усилена 
изолация за тежък режим на експлоатация.

Запазваме си правото да променяме текста и  техническите 
спецификации.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА
Наименование/търговска марка Sencor
Идентификационен номер на модела SVC 6000BK
Клас на енергийна ефективност* E
Годишна консумация на енергия (в kWh)** 52
Клас на ефективност при почистване на килими D
Клас на ефективност при почистване на твърди подове A
Клас на прахови емисии на прахосмукачката A
Ниво на звукова мощност в dB(A) 81
Номинална мощност (W) 1 400

*  Клас А (най-висок клас на ефективност, ниска консумация на 
енергия) до клас G (най-нисък клас на ефективност, висока 
консумация на енергия).

**  Приблизителна годишна консумация на енергия в  kWh годишно  
на база на 50 цикъла на почистване. Действителната консумация на 
енергия ще зависи от това как се използва уредът.

Стойностите са определени съгласно Директива № 665/2013 на ЕС.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА 
УПОТРЕБЯВАНИ ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Изхвърлете използваните опаковъчни материали на място, 
определено за отпадъци във вашата община.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УПОТРЕБЯВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО  
И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Този символ върху продукти или оригинални документи 
означава, че употребяваните електрически или 
електронни продукти не трябва да бъдат добавяни към 
обикновените битови отпадъци. За правилно 
изхвърляне, подновяване и  рециклиране предавайте 
тези уреди в определените пунктове за събиране. Като 
алтернатива в  някои държави от Европейския съюз 

и други европейски страни можете да връщате уредите си на местния 
търговец на дребно при покупка на равностоен нов уред.
Правилното изхвърляне на този продукт спомага за пестене на 
ценни природни ресурси и  предпазва от потенциални негативни 
последици за околната среда и  човешкото здраве, които могат 
да настъпят вследствие на неправилно изхвърляне на отпадъци.  
За повече информация се обърнете към местните власти или служби 
за събиране.
В съответствие с националните разпоредби могат да бъдат налагани 
санкции за неправилно изхвърляне на този вид отпадъци.
За стопански субекти в държави от Европейския съюз
Ако искате да изхвърлите електрически или електронни уреди, 
се посъветвайте с  търговеца си или доставчик за необходимата 
информация.
Изхвърляне в други страни извън Европейския съюз.
Този символ е  валиден в  Европейския съюз. Ако желаете да 
изхвърлите този продукт, поискайте необходимата информация за 
метода на правилното му изхвърляне от местния общински съвет или 
от търговеца си на дребно.

Този продукт отговаря на всички свързани с него основни 
изисквания на директивите на ЕС.


