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BG Прахосмукачка за прозорци 
Важни инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА
 ■ Този уред може да бъде използван от лица с физически или умствени увреждания 
или от неопитни такива, ако са под правилно наблюдение, или са информирани 
за начините за използване на този уред по безопасен начин и разбират 
потенциалните опасности. Почистването и поддръжката, които могат да бъдат 
извършвани от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение. 
С уреда не трябва да си играят деца. 

 ■ Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не го използвайте за 
търговски цели.

 ■ Този уред се използва за почистване на мокри, гладки повърхности като прозорци, 
огледала, душ кабини, подови и стенни плочки. Не го използвайте за почистване 
на прах или за други цели, за които той не е предназначен. 

 ■ Използвайте уреда само с оригиналния захранващ адаптер и принадлежностите, 
които са доставени с него.

 ■ Преди да свържете адаптера с контакт на захранването, проверете дали техническите 
данни на неговата табелка отговарят на електрическото напрежение в контакта. 

 ■ Уверете се, че захранващият кабел на адаптера не допира гореща повърхност или 
остри предмети. Разполагайте захранващия кабел на адаптера така, че да не се 
спъвате в него.

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

 ■ Никога не потапяйте уреда или неговия захранващ адаптер във вода или друга 
течност и не го мийте с течаща вода. 

 ■ Пълнете резервоара за пръскане с вода с температура до 40 °C. Употребата на 
вода, която е твърде гореща, може да доведе до деформация на резервоара.

 ■ Използвайте уреда за почистване само с ниско пенообразуващи разтвори на 
почистващи препарати без спирт. 

 ■ Преди да включвате уреда проверявайте дали е сглобен правилно.
 ■ Проверявайте дали не се запушват вентилационните отвори на уреда, докато той 
работи. 

 ■ Не използвайте уреда за почистване на следните неща:
 –   запалими течности или агресивни химически вещества;
 –   течности на основата на масла;
 –   течности с температура над 40 °C;
 –   по-големи обеми течности от водоустойчиви повърхности, като вода, разлята от 

преобърнати чаши. 
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 ■ Не насочвайте пръскачката към оборудване, съдържащо електрически 
компоненти, като например вътрешността на фурна. 

 ■ Проверявайте редовно нивото на водата в резервоара. Докато държите уреда във 
вертикално положение, нивото на водата в резервоара не трябва да надвишава 
отметката за максимално ниво. В противен случай уредът няма да функционира 
правилно и от резервоара може да изтече вода.

 ■ Малко количество пяна, образуваща се върху нивото на водата в резервоара, 
не представлява проблем. Но пяната не трябва да преминава отметката за 
максимално ниво.

 ■ Винаги изключвайте уреда, когато свършите да го използвате, когато го оставяте 
без надзор, преди почистване и преди да го свързвате с електрически контакт с 
помощта на захранващия адаптер. 

 ■ Винаги изваждайте щепсела на захранващия адаптер от контакта преди 
почистване на уреда и след приключване на зареждането.

 ■ Изваждайте щепсела на кабела на адаптера от контакта с леко издърпване на 
щепсела, а не на захранващия кабел. В противен случай това би могло да повреди 
захранващия кабел или контакта. 

 ■ Повреден захранващ адаптер трябва да бъде сменен с оригинален такъв. За 
резервен захранващ адаптер молим да се свържете с упълномощен сервизен 
център. Употребата на повреден захранващ адаптер е забранена.

 ■ Не използвайте уреда, ако има теч, ако е падал, или показва видими признаци 
на повреда. За да избегнете възникване на опасна ситуация, не поправяйте 
устройството сами и не го променяйте по никакъв начин. 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  
за прозорци 
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 УРЕДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
A1  Подвижна гумена миячка
A2 Отвор за засмукване
A3 Подвижен смукателен 

накрайник
A4 Бутон за освобождаване на 

смукателния накрайник
A5 Светодиоден индикатор за 

захранване от акумулатор 
и зареждане

A6 Вентилационни отвори
A7 Корпус на уреда
A8 Бутон за вкл./изкл. на 

уреда
A9 Подвижен резервоар за 

мръсна вода
A10 Дръжка
A11 Бутон за освобождаване на 

резервоара
 Намира се от двете страни 

на дръжката.

A12  Сгъваема стойка
A13  Вентил за източване на 

резервоара
A14 Гнездо за захранващия 

адаптер
 Снабдено със затваряща се 

пробка
A15 Платнен ръкав за 

почистване
A16 Приставка за избърсване
A17 Дюза за пръскане 
A18 Спусък за пръскане на 

препарата
A19 Резервоар за пръскане
A20 Захранващ адаптер

СГЛОБЯВАНЕ И РАЗГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

Прахосмукачка за прозорци
 ■ Сглобете прахосмукачката за прозорци чрез захващане на 

смукателния накрайник A3 към корпуса A7 на уреда и плъзване 
на гумената миячка A1 странично в канала, разположен в отвора 
за засмукване А2. Правилното свързване на накрайника A3 се 
указва от звучно щракване. Вкарайте подвижния резервоар A9 
в корпуса A7 на уреда най-напред с плъзгане на горната част на 
резервоара A9 в зоната под дръжката A10. След това натиснете 
долната част на резервоара A9 в  зоната под дръжката A10, 
докато целият резервоар A9 легне на мястото си. Проверете 
дали вентилът A13 за източване на резервоара е добре затворен.

 ■ Разглобявайте в  обратна последователност. За да свалите 
резервоара A9, е необходимо да натиснете бутона A11, докато 
в същото време освобождавате долния край на резервоара A9, 
и  след това го изтеглете от корпуса A7 на уреда, за да свалите 
целия резервоар A9.

Пръскачка
 ■ Сглобете пръскачката чрез завинтване на дюзата за пръскане 

към резервоара за пръскане A19. Захванете платнения ръкав за 
почистване A15 към приставката за избърсване A16. 

 ■ Разглобяването на пръскачката е в обратна последователност.

ПЪЛНЕНЕ НА ПРЪСКАЧКАТА
 ■ Пълнете резервоара за пръскане A19 с разтвор от вода и малко 

количество перилен препарат (без спирт). Когато разреждате 
концентрирани почистващи препарати, спазвайте инструкциите 
на опаковките им.

 ■ Пълнете резервоара за пръскане A19 с  вода с  температура до  
40 °C. Употребата на вода, която е твърде гореща, може да доведе 
до деформация на резервоара.

 ■ След пълнене прикрепвайте накрайника за пръскане към 
резервоара. 

ЗАРЕЖДАНЕ УРЕДА
 ■ Прахосмукачката за прозорци има вградена литиево-йонна 

акумулаторна батерия, която трябва да бъде зареждана преди 
употреба на уреда.

 ■ Проверете дали прахосмукачката е  изключена. Вкарайте 
съединителя на захранващия адаптер A20 в  гнездото A14. 
Вкарайте щепсела на кабела на захранващия адаптер A20 
в електрически контакт. 

 ■ След свързване с  електрически контакт светодиодният 
индикатор А5 светва в червено. Това сигнализира, че батерията 
се зарежда. За пълно зареждане са необходими около 4 часа. 
Действителното време за зареждане зависи от нивото на заряд 
на акумулаторната батерия.

 ■ След като процесът на зареждане завърши и  батерията се 
зареди напълно, светодиодният индикатор А5 светва в  синьо. 
Разединете прахосмукачката от захранващия адаптер A20 
и извадете щепсела на адаптера A20 от контакта. 

 ■ След разединяване от захранващия адаптер A20 покривайте 
гнездото A14 с  пробката, за да предотвратите проникване на 
вода или влага в него. 

 ■ Напълно заредена прахосмукачка работи в  течение на около  
20 минути. След това е необходимо тя да се презареди. 

РАБОТА С УРЕДА
 ■ Използвайте уреда при околна температура между 5 и  40  °С.  

Проверете дали прахосмукачката е  сглобена правилно 
и напълно заредена.

 ■ За да нанесете почистващия препарат, натиснете спусъка A18 
на пръскачката и  пръскайте равномерно дадената повърхност 
с  разтвор на перилен препарат. Избършете замърсените зони 
с  платнения почистващ ръкав A15. Сега сложете пръскачката 
настрана и вземете прахосмукачката за прозорци. 

 ■ Пуснете прахосмукачката с  натискане на бутона A8. Поставете 
отвора за засмукване А2 с  гумената миячка A1 върху 
повърхността, върху която е  бил нанесен по-рано разтворът 
на перилен препарат и  теглете прахосмукачката да мине над 
тази повърхност и  очисти разтвора на перилен препарат от 
почистваната повърхност. Можете да минавате над повърхността 
нагоре и надолу или наляво-надясно.

Забележка: 
ако не желаете да използвате пръскачката, можете да 
нанасяте почистващия препарат по обичайния начин.

 ■ Проверявайте редовно нивото на водата във вътрешността на 
резервоара A9. Ако то достигне отметката за максимално ниво, 
изключете прахосмукачката с  натискане на бутона A8. Хванете 
прахосмукачката в хоризонтално положение над мивка или вана 
и  отворете изпускателния вентил A13. След като изпразните 
резервоара A9, затворете изпускателния вентил A13 и  можете 
да продължите с почистването. 

 ■ В случай, че напрежението на батерията спадне по време 
на работа, светодиодният индикатор А5 започва да мига 
в  червено в  течение на известно време и  след това изгасва. 
Прахосмукачката се изключва автоматично, за да се избегне 
повреда на вградената батерия от пълно разреждане. За 
зареждане на батерията спазвайте инструкциите в глава „Работа 
с уреда“.

 ■ Когато свършите да използвате прахосмукачката, винаги 
я  изключвайте с  натискане на бутона A8, почиствайте 
я и я презареждайте за следваща употреба.

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

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

 ■ Свалете смукателния накрайник A3 от корпуса A7 на 
прахосмукачката. Почистете го с  влажна кърпа с  добавен 
неутрален почистващ препарат и  след това изплакнете с  чиста 
течаща вода. Оставете го да изсъхне по естествен път или го 
подсушете.

 ■ Свалете резервоара A9 от корпуса A7 на прахосмукачката. Над 
мивка или вана отворете изпускателния вентил A13 и изпразнете 
резервоара А9. След това изплакнете обилно с  чиста вода. 
Избършете повърхността до сухо и  я  оставете да изсъхне по 
естествен път. Грижливо и  редовно почиствайте резервоара 
A9 след всяка употреба. Натрупваните във вътрешността на 
резервоара A9 замърсявания влияят върху функционалността 
на уреда.
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 ■ Премахвайте остатъците от почистващия разтвор от резервоара 
за пръскане A19. Изплаквайте резервоара A19 с чиста вода и го 
оставяйте да изсъхва по естествен път. 

 ■ Сваляйте платнения ръкав за почистване A15 от приставката 
A16, измивайте го под течаща вода с  добавяне на малко 
количество препарат и след това го изплаквайте с чиста течаща 
вода. Оставяйте го да изсъхва по естествен път. Можете също 
така да миете платнения ръкав за почистване в перална машина 
при температура до 60 °C, но не използвайте омекотител.

 ■ Ако гумената миячка А1 или платненият ръкав за почистване 
A15 покажат признаци на износване, сменете тези части с нови. 
Резервни части се предлагат в  магазините за тухли и  хоросан, 
и  онлайн магазините. За смяната е  необходимо да се изтегли 
гумената миячка A1 навън от страни на смукателния накрайник 
A3 и да се вкара нова гумена миячка на нейното място.

 ■ Преди сглобяване проверявайте дали всички части на уреда са 
сухи.

 ■ За почистване на уреда не използвайте стоманена вълна, 
абразивни почистващи препарати, разтворители и т.н. 

 ■ Не потапяйте корпуса A7 на уреда под вода или друга течност 
и не го изплаквайте под течаща вода. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Захранващ адаптер
Входно напрежение .................................100 − 240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
Изходно напрежение...........................................................4,58 V  , 700 mA
Клас на защита от токов удар............................................................................ II

Прахосмукачка за прозорци
Номинална мощност ..................................................................................... 15 W
Батерия ...............................................................................литиево-йонна/3,6 V  
Клас на защита срещу проникване на вода ........................................ IPX4
Ниво на шум ............................................................................................... 70 dB(A)
Необходимо време за зареждане до пълен капацитет ...... около 4 h
Време за експлоатация при пълно зареждане ................около 20 min
Вместимост на подвижния резервоар ..............................................100 ml
Вместимост на резервоара за пръскане ..........................................200 ml

Декларираното ниво на емисии на шум е  70  dB(A), което 
представлява ниво A  на звукова мощност по отношение на 
референтна акустична мощност 1 pW.

Обяснение на техническата терминология

Клас на защита срещу проникване на вода:
IPX4 – уредът е защитен от пръскане с вода.

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.

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

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ
Преди да изхвърлите продукта или да го предадете 
в  специализиран пункт за събиране на отпадъци 
е  необходимо да се уверите, че вградената батерия 
е  извадена. Преди да извадите батерията 
е  необходимо да пуснете прахосмукачката и  да 
изчакате, докато батерията се разреди напълно. 

Изваждането на батерията се извършва в упълномощен сервизен 
център.
Батерията съдържа вредни за околната среда вещества и  затова 
не се отнася към стандартните домакински отпадъци. Правилното 
изхвърляне на батерията се извършва от съответния пункт за 
събиране на отпадъци.

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.


