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Инструкции за употреба
Благодарим Ви за закупуването на този уред! Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции
и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът носят отговорност при нараняванияНЕ
или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите.

Инструкции за безопастност
• Всички опаковачни материали от този уред трябва да бъдат изхвърлени на определените за целта места!

! Те са играчки! Моля пазете ги далече от деца! Съществува риск от задушаване!ВНИМАНИЕ НЕ
Този уред може да бъде използван от деца на 8 и повече години, както и лица с психически и физически•

заболявания и такива без необходимите познания, за да използват безопасно уреда, само и единствено под
надзора на хората, отговорни за тяхното здраве и безопасност!

Използвайте и съхранявайте този уред далеч от деца! Той играчка!• НЕ Е
използвайте уреда, ако захранващия кабел е повреден или изглежда повреден. При устано• НИКОГА НЕ -

вен подобен проблем, моля, не използвайте уреда и незабавно потърсете оторизиран сервиз!
Преди да включите уреда в контактната мрежа, проверете дали те са съвместими!•
Използвайте само оригинални аксесоари за този уред!•

използвайте прахосмукачката без правилно поставен филтър!• НИКОГА НЕ
дърпайте и НЕ опъвайте кабела!• НИКОГА НЕ

Винаги използвайте най-удобния и свободен контакт!•
Пазете от нараняване, изпускане и удар! В случай на удар и/или повреда използвайте уреда!• НЕ
Ако уреда се държи странно по време на работа (издава нетипични звуци, не работи нормално и др.), вед-•

нага го изключете и потърсете оторизиран сервиз!
Този уред е прахосмукачка с лампа за дезинфектиране на повърхности за домашна употреба. Всяка• UV

употреба извън фабрично предвидената, може да доведе до повреди и/или наранявания. Производителят
и дистрибуторът не носят отговорност при подобни последици от неправилна употреба.

Този уред е предназначен за домашна употреба на закрито. го използвайте на открито!• НЕ
Пазете от намокряне и източници на влага (басейни, мивки, бани, вани и др.).•
Преди да го почистите, изключете уреда от контактната мрежа.•

засмуквайте течности, остри или твърди предмети, пепел, цигари и фасове - това може да до-• НИКОГА НЕ
веде до сериозни повреди по уреда!

докосвайте уреда и захранващия кабел с влажни или мокри ръце!• НИКОГА НЕ
Този уред съдържа лампа! Всяка неправилна употреба или повреди по корпуса на прахо-• ВНИМАНИЕ! UV

смукачката може да доведе до излизане на опасни лъчи! лъчите, дори и в малки количества, мо-UV UV-C
гат да доведат до раздразнения и проблеми с очите и кожата!

използвайте уреда, ако той е бил изпуснат и/или повреден!• НИКОГА НЕ
Ако се наложи лампата да бъде подменена, потърсете оторизиран сервиз! се опитвайте• НИКОГА НЕUV

да смените лампата сами!
насочвайте включената прахосмукачка към хора или животни!• НИКОГА НЕ

лъчите могат да повредят пластмасови повърхности. Не използвайте прахосмукачката върху пластма-• UV
сови повърхности и материали (особено контакти, покритие на кабели и др.)

Антибактериална
прахосмукачка за матраци



Описание на уреда

Този почистващ уред излъчва ултравиолетови лъчи с дължина на вълната 253,7 . Те могат ефективно даnm
елиминират редица опасни за здравето вируси, бактерии и патогени, сред които птичи грип, обикновен грип,
акари, чревни вируси, туберкулозни бактерии, дребна шарка и др. лампата излъчва лъчи, сходни с ултра-UV
виолетовите излъчвания на Слънцето, и ефективно убива зловредните микроорганизми. Ефективността на
тази прахосмукачка е допълнително подсилена от хепа филтъра, който задържа най-финните прахови части-
ци и повишава качеството на въздуха в помещението.

Този уред е подходящ за почистване на: легла, матраци, мека мебел, одеяла и др. Той е подходящ само и
единствено за домашна употреба на закрито! Прахосмукачката е уред, работещ на електроенергия! Пазете от
вода, влага и течности! използвайте във влажни помещения, като бани, тоалетни, мокри помещения и др.НЕ

използвайте уреда в опасни среди, като газостанции и бензиностанции, петролни и химични заводи, кактоНЕ
и в други сходни и опасни среди! оставяйте и използвайте в близост до източници на топлина,НИКОГА НЕ
като готварски печки, камини и др. използвайте прахосмукачката, за да почистите: цигари, фасо-НИКОГА НЕ
ве, угарки, кибритени клечки, вода и други течности (бензин, нафта, боя, алкохол, почистващи препарати и
др.), твърди и остри предмети и частици (стъкло, метал, камъни и др.), токсични и корозивни материали и
субстанции (киселини, сода каустик, ръжда и др.).

Когато използвате този уред, спазвайте следните правила за работа:ВНИМАНИЕ!
насочвайте лампата към части на тялото, хора, животни и разстения!• НИКОГА НЕ UV

Този уред отговаря на всички одобрени от ЕС стандарти и критерии за безопасност! се опитвайте да го• НЕ
променяте и/или модифицирате!

Докато почиствате с прахосмукачката, е препоръчително да включвате лампата, само когато тя е необ-• UV
ходима. По този начин ще предпазите почистваните повърхности!

Когато лампата е включена и работи, не поставяйте ръце директно под лъчите! я докосвайте!• НЕUV
Ако по време на работа с уреда забележите, че лампата не функционира нормално (свети по-слабо, раз-• UV

лично или в различен от стандартния цвят), изключете уреда и потърсете оторизиран сервиз! НИКОГА НЕ
се опитвайте да разглобявате прахосмукачката и/или нейните компоненти!

включвайте прахосмукачката без поставен в нея подходящ ХЕПА филтър!• НИКОГА НЕ
използвайте части и/или консумативи, които не са оригинални!• НИКОГА НЕ

Характеристики на уреда
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Напрежение:                              220-240 V
Честота:                                     50/60 Hz

WМощност на мотора:                 300
Радиус на действие:                 5 м.
Ниво на шума: ≤ 80 dB
Всмукателна сила: ≥ 9 Kpa
Капацитет на контейнера:        0,200 Л.

Уредът разполага с:
Високоефективна (253,7 ) бактерицидна лампа с кварцово стъкло.• nm UV UV-C
Със своите 300 мощност и пречистващ филтър (ХЕПА) от медицински клас, тази прахосмукачка почиства• W

качествено и професионално.
Със своя патентован дизайн и ергономична дръжка, ефективно намалява напрежението в дланите и ръцете•

по време на работа.
Комбинацията от защитни системи подсигурява безопасната употреба на уреда.•

лъчи за унищожаване на вредните микроорганизми и превенция от появява на нови.• UV
С изтупваща (вибрираща) функция за почистване на матраци и мека мебел от акари.•

лъчите с дължина между 240 и 270 директно унищожават микроорганизмите. ТазиВНИМАНИЕ! UV-C nm
-дължина на лъчите прекъсва способността на тези организми да произвеждат протеини и да се възпроизвеж

UVдат. Дезинфекцията с лъчи има несравнима ефективност спрямо други методи. Бактерицидния ефект на
тези лъчи унищожава бактериите и вирусите за по-малко от секунда!

Технически характеристики

• За да включите прахосмукачката, първо свържете захранващия кабел с
контактната мрежа, след което натиснете бутона за включване (фиг. 1)

Започнете да почиствате желаните повърхности. Там, където желаете да•
използвате лампата и изтупващата функция, натиснете и задръжтеUV
бутона за включването им (фиг. 2).

За да работят лампата и изтупващата функция е необхо-ВНИМАНИЕ! UV
димо контактните колелца (виж „Описание на уреда“) да правят достатъчно
добър контакт с почистваната повърхност! Ако това не се случва, тези функ-
ции няма да работят! За да подобрите ефективността на почистване, прило-
жете лек натиск върху прахосмукачката, така че вибрационната подложка и

лампата да са максимално близо до почистваната повърхност. ВъзможноUV
е да видите светлината от лампата, докато тя е включена, презUV
горната част на контейнера (фиг. 3). За да изключите лампатаUV
и изтупващата функция, отпуснете бутона.

Инструкции за употреба
Бутон за включване

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

Бутон за включване
на лампатаUV

Контейнер

Почистване и поддръжка

Издърпайте
контейнера

Нагоре

Свалете
капака

Свалете
ХЕПА филтъра

фиг. 4

• Контейнер: Изключете прахосмукачката от бутона, след което
и от контактната мрежа. Натиснете бутона за освобождаване на
контейнера и го издърпайте нагоре за дръжката. Премахнете ка-
пака на контейнера, изхвърлете съдържанието му и извадете
ХЕПА филтъра, за да го почистите (фиг. 4)

Ежедневно почистване: Всяко действие по поддръжка или•
почистване трябва да се извършва, след като уредът е изклю-
чен от контактната мрежа! За да удължите живота на уреда и
неговият мотор, изхвърляйте съдържанието на контейнера
след всяка употреба. Периодично проверявайте състоянието
на филтъра и го почиствайте при необходимост. Ако
силата на лампата е намаляла, изключете уредаUV
и проверете, дали препазителя на лампата не е за-
мърсен с прах и/или друг вид мръсотия. Ако след по-
чистване проблемът не бъде отстранен, потърсете отори-
зиран сервиз. За да почистите прахосмукачката, използвайте
мека кърпа. използвайте химикали, пре-НИКОГА НЕ
парати или вода/течности, за да почистите уреда!



Дистрибутор: “Ню Вижън Бутик” ЕООД
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Този продукт отговаря на всички приложими наредби и директиви на ЕС.
Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE
за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (ОЕЕО)".
Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да
бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и всичките
му компоненити в специализиран център за  разделно събиране на електронни и електрически
отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното
събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично
съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последствия за
околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното
изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се изхвърлят
на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на
батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве.

Етикет:

• Когато не използвате прахосмукачката, я съхранявайте на сухо и защитено от пряка слънчева светлина и
източници на топлина място.

Не поставяйте предмети върху уреда.•
При изпускане и/или удар на прахосмукачката потърсете оторизиран сервиз. НЕ се опитвайте да я разгло-•

бите или поправите сами!

Съхранение

Неизправност

Не работи•

Намалена всмукателна•
мощност

лампата не работи• UV

• Изтупващата функция
не работи

Отстраняване на неизправности

Вероятна причина

Захранващия кабел не е включен•
в контактната мрежа

До използвания контакт не дости-•
га електроенергия

Прахосмукачката не се включва•

Засмукващия отвор е запушен•
Контейнерът е пълен•
Филтърът е мръсен•

Контактните колелца нямат добър•
контакт с почистваната повърхност

Бутонът за включването V не е•
натиснат

Предпазителя на лампата е замър-•
сен

Вибрационната подложка няма•
контакт с почистваната повърхност

Бутона за включването V не е•
натиснат

Подложката е повредена•

Отстраняване

Включете го•

Използвайте друг контакт или по-•
правете този

Натиснете бутона за включване•

Почистете го•
Изпразнете го и го почистете•
Почистете го•

Натиснете прахосмукачката по-•
силно към почистваната повърхност

Натиснете и задръжте бутона•

Изключете уреда и почистете пред-•
пазителя на лампата

Приложете по-голям натиск•

Натиснете и задръжте бутона за•
включването V

Потърсете оторизиран сервиз•


