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Specifications
қолдану

Dimension: 415(mm) x 270(mm) x290(mm)=L x W x H
290

270

довжина х ширина х висота
LxWxH

415
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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 ȿɫɥɢɩɨɫɥɟɨɩɭɫɬɨɲɟɧɢɹɛɭɧɤɟɪɚɞɥɹɫɛɨɪɚ
ɩɵɥɢɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹɢɥɢɦɢɝɚɟɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɤɪɚɫɧɚɹ
ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɨɱɢɫɬɢɬɟɜɨɡɞɭɲɧɵɣɮɢɥɶɬɪ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸɛɭɧɤɟɪɞɥɹɫɛɨɪɚɩɵɥɢɢɤɪɵɲɤɭ
ɫɬɪ 

ɗɬɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɧɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨɞɥɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɥɸɞɶɦɢ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɧɢɠɟɧɧɨɣɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɣɢɥɢ

Ɉɛɪɚɬɢɬɶɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɞɟɬɟɣɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɝɪɵ
ɞɚɧɧɵɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ

ȿɫɥɢɩɨɫɥɟɨɩɭɫɬɨɲɟɧɢɹɛɭɧɤɟɪɚɞɥɹɫɛɨɪɚ
ɩɵɥɢɡɚɝɨɪɚɟɬɫɹɢɥɢɦɢɝɚɟɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɤɪɚɫɧɚɹ
ɥɚɦɩɨɱɤɚ ɨɱɢɫɬɢɬɟɜɨɡɞɭɲɧɵɣɮɢɥɶɬɪ

7

Не використовуйте пилосос, якщо шнур або
вилка ушкодженні чи не працюють.

8

сходів

дітей
психічними

сходів

фізичними,
відсутність
досвіду,
інструкції
відповідальна

Дитина повинна бути під наглядом, щоб не грати з цим пристроєм.

до пошкодження приладу.

Це може призвести

затвердженні

9

бұл бұйымның мынадай
нұсқаулықтары бар:

өкілдігі

10

шаң жинағышсыз

немесе шаңсорғышты

Шаң сорған кезде кілем тазалағыш, сүргіткіш пен
ұнтақ қолданған болса, шаң жинағышты міндетті
түрде тазалау қажет.

жүйке
мұндай
Жас өспірімдерге мұқиятты болыңыз, шаңсорғышпен
ойнауға болмайды
орталығы

Баспалдақ

кетуі

қалуы
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користуватися

Збирання вакуумного пилососа
шаңсорғышты жабдықтау

Қолдануы

Rotary type with 2 steps telescopic pipe
(Depending on model)

Ручка шланга
Ручка шланга
құбыршек

С поворотным регулятором и
двухсекционной телескопической
трубой (не во всех моделях)
Поворотний тип зі двухсекційною
телескопічною трубкою
методу

үлгіге

үлгіге

моделі

Пружинная защёлка
Пружинна клямка
ұзартылатын құбыр

2 steps telescopic pipe
Двухсекційна телескопічна трубка

Насадка для підлоги та килимів
еденге

Вставте насадку в телескопічну трубку.

үлгіге

трубка

Міцно вставте телескопічну трубку в ручку шланга.
Візміться за пружинну клямку, щоб витягти трубку.
Витягніть трубку до потрібної довжини.
құбыршекке
ұзартылатын құбырдан ұстап тартыңыз.
құбырды қажетті ұзындыққа дейін тартыңыз．
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моделі

Збирання вакуумного пилососа

Қолдануы

шаңсорғышты жабдықтау

Rotary type with 4 steps telescopic pipe
(Depending on model)
С поворотным регулятором и
четырехсекционной телескопической
трубой (не во всех моделях)

құбыршек

o

үлгіге

1
latch button
кнопка-защёлка
кнопка-засув
түймесі

2

үлгіге

моделі
4 steps telescopic pipe
Чотирьохсекційна телескопічна трубка
үлгіге

Насадка для підлоги та килимів

еденге

моделі

трубка
Press
Push
To make short, press the latch button and pull to the pipe.

Вставте насадку в телескопічну трубку.

Натисніть на кнопку-засувку, щоб витягнути
Витягніть трубку до потрібної довжини
Натисніть кнопку-засувку та потягніть її до труби, щоб зробити трубку
коротшою.
түймесін
кеңейтіңіз
құбырды қажетті ұзындыққа дейін тартыңыз.
түймені

итеріңіз
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Збирання вакуумного пилососу
шаңсорғышты жабдықтау

Қолдануы
Hose slide type with 2 steps telescopic pipe
(Depending on model)

құбыршек

Шланг с ползунковым регулятором и
двухсекционной телескопической
трубой (не во всех моделях)
Розсувний шланг з двухсекційною
телескопічною трубкою
(залежно від моделі)

үлгіге

үлгіге

моделі

Пружинна
ұзартылатын құбыр

2 steps telescopic pipe
Двухсекційна телескопічна трубка

үлгіге

Насадка для підлоги і килимів
еденге

моделі

трубка

Вставте насадку в телескопічну трубку.

ұзартылатын құбырдан ұстап тартыңыз.
құбырды қажетті ұзындыққа дейін тартыңыз．
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Збирання вакуумного пилососу

Қолдануы

шаңсорғышты жабдықтау

Hose slide type with 4 steps telescopic pipe
(Depending on model)
Шланг с ползунковым регулятором и
четырехсекционной телескопической
трубой (не во всех моделях)

құбыршек

Розсувний шланг с чотирьохсекційною
трубкою (залежно від моделі)

1

(үлгіге байланысты)

2
моделі
(үлгіге байланысты)

latch button
кнопка-защёлка
кнопка-засувка
түймесі

4 steps telescopic pipe
Чотирьохсекційна телескопічна трубка

моделі
(үлгіге байланысты)

Насадка для підлоги і килимів
Press
To make short ,press the latch button and pull to the pipe.

Вставте насадку в телескопічну трубку.

Натисніть на кнопку-засувку, щоб витягнути
Витягніть трубку до потрібної довжини
Натисніть кнопку-засувку та потягніть її до труби, щоб зробити
трубку коротшою.
түймесін
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Қолдануы

Збирання вакуумного пилососу
шаңсорғышты жабдықтау

fitting pipe
Приєднання трубки

Button
түйме

Місце

Приєднання шлангу до вакуумного пилососу
шлангты шаңсорғышқа жалғастыру

Вставте ручку шланга у спеціальний отвір на пилососі.
Для того, щоб зняти гнучкий шланг з пилососу, натисніть на кнопку, яка
знахордиться на ручці шлангу, а потім видаліть шланг з пилососу.
Ілгіш құбыршекті жалғау үшін шаңсорғышты қосыңыз.
Ілгіш құбіршекті шаңсорғыштан ажратпақшы болсаңыз, алдымен жалғау түймесін
басып, содан ажыратыңыз.
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Експлуатація вакуумного пилососу

Қолдануы
Rotary type (Depending on model)

Hose slide type (Depending on model)

Роторный
айналмалы түрі (үлгіге байланысты)

Шланг типа слайд
Ілгішті қыстырғыш (үлгіге байланысты)

түймесі

Штепсель

Обертова ручка керування
айналмалы басқару түймесі

Ручка керування
басқару түймесі

Off/Min

Max
Регулятор потока воздуха

Open

Off/Min

Відкрити
қосу

Max

POWER
CONTROL

MAX

FLOOR
CARPET
SOFA

Close

CURTAIN

OFF/MIN

OFF

өшіру

Поворотный регулятор
Обертова ручка керування
айналмалы басқару түймесі

How to operate (Rotary type)
роторный
(айналмалы түрі)

Витягніть шнур до птимальної довжини і вставте штепсель в
розетку.
Перемістіть ручку керування, щоб увімкнути пилосос та
відрегулювати потужність всмоктування.
Ручка гнучкого шланга має ручне керування для регуляції потоку
повітря, яке дозволяє змінювати потужність всмоктування.

түймені

How to operate (Hose slide type)
Шланг типа слайд
(жылжымалы шланг үлгісі)

Витягніть шнур до бажаної довжини і вставте штепсель в розетк.
Поставте ручку керування на ручці шлангу в бажане положення.
Для того, щоб вимкнути пилосос, пересуньте ручку керування у
положення ВИКЛ.
Натисніть на кнопку змотування шнура після використання пилососу.

Ілгіш құбыршктің басқару түймесін
реттеңіз

Өшіріп қоймақшы болсаңыз басқару түймесін OFF - ке
сырғыңыз.
Қолданысымен сымды жинау түймесін басып сымды
жинап тастаңыз.
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Експлуатація вакуумного пилососу

Қолдануы

Метод паркування

қою

Для того щоб під час прибирання
вртимувати пилосос, наприклад, під час
пересування меблів або килимів,
використовуйте гнучкий шланг та насадку.
Вставте гак насадки в паз, який
знаходиться з бокової сторони пилососу.

Үйді тазалау барысында кілемшелерді
немесе жихазды жылжыту мақсатында
шаңсорғышты тоқтату жағдайы туса, оны
парковка саңлауына қойыңыз.
қайырп
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Після того, як вимкните пилосос і виймете
штепсель з розетки, натисніть на кнопку
змотування шнура, щоб автоматично
змотати шнур.
Ви можете зберігати пилосос у
вертикальному положенні, вставивши гак
насадки в паз на дні пилососу.
өшіріп

шаңсорғышты

түймесін
қайырып
қуысқа қыстырыңыз.

hard floor nozzle
Використання насадки для килимів та підлоги

Қолдануы

сабтың

Підлога

Насадка для килимів та підлоги (залежно від моделі)
еденге
үлгіге

үшін үлгіге

Насадка, яка може працювати в двох позиціях.
Ця насадка оснащена педаллю, яка дозволяє вам
змінювати положення в залежності від типу підлоги,
яку прибирають.
Позиція для жорстких поверхонь (кахель, паркет,
тощо). Натисніть педаль, щоб опустити щітку.
Позиція для килимів або ковдр.
Натисніть педаль, щоб підняти щітку.

тізгінді
қылшақ педальмен жабдықталған, еденнің түріне
қарай бұрып тазалауға болады.
Қатты едендер түрі (кафель, паркет т.б.)
Педалді басып түсіріңіз
Кілем немесе қатты едендер
Педалді баса тұрып, қылшықты көтеріңіз

поверхонь

қатты заттарды тазалайды
(линолеум, ағаш т.б.)
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hard floor nozzle
Використання насадки для килимів та жорстких поверхонь

Қолдануы

сабтың

Регулятор повітря

поверхности
Насадка для жорсткої поверхні
еден үшін

Килим з довгим
ворсом
ұзын

Турбо-щітка
Килим з коротким
ворсом

Відкрити

Насадка для жорстких поверхонь (залежно від моделі)
еден үшін (үлгіге байланысты)

Турбо-щітка (залежно від моделі)

үлгіге

rotation

уборку

Ви можете робити чистку у будь-якому місці,
наприклад, у кутках чи у важкодоступних
місцях, оскільки всмоктуюча насадка
обертається.
жерде қолдануға
қуыстар.
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Чиста насадки з турбо-щіткою
Натисніть кнопку на задній частині насадки, щоб зняти кришку.
Використовуйте насадку для пилу та щільову насадку для
очищення щітки та вентилятора.
қылшақты тазалау

түймені

Using All Floor nozzle, mini turbine nozzle and pet nozzle

Використання насадки для чищення всіх поверхонь, міні-турбо
насадки, насадки для домашніх тварин.
еденнің барлық түріне арналған саб, мини-турбо саб пен үй
жануарларға арналған сабтың қолдануы

Қолдануы

Підлога

Натиснути
басыңыз

(depending on model)

Mini turbine nozzle/Pet nozzle (depending on model)

залежно

Түрлі едендерді тазалайтын Турбо қылшық (үлгіге байланысты)

Міні-турбо насадка /насадка для домашніх тварин (залежно від моделі)
/ үй жануарлардың жүнін тазалайтын қылшақ (үлгіге байланысты)

Насадка, яка може працювати у двох
положеннях. Оснащена педаллю, яка дозволяе
Вам змінювати положення в залежності від типу
підлоги.
Натисніть
обертатиметься

потім щітка

Натисніть
обертатися.

потім щітка перестане

үшін

Міні-турбо насадка чи насадка для домашніх тварин
використовується для чищення сходів та інших важкодоступних
місць.
Щоб вичистити насадку, зніміть кожух насадки, як зображено на
малюнку. Вигвинтіть гвинти на дні та зніміть кожух насадки, як
зображено на малюнку.
Частіше чистіть та видаляйте волосся, нитки та пух, які
накопичуються в області щітки. Недотримання цієї рекомендації
може призвести до пошкодження насадки.

Насадка для чистки підлог всіх типів

орындарға
суретте

Відкрийте кришку потягнувши за гачок.
ілгекті

көрсетілгендей түбіндегі

жіп

бекітіп
шаңсорғыш зақымдалуы

үшін

Очистіть отвір та щітку насадки.
өзін

21

Қолдануы
Насадка для чищення у щілинах (не у всіх моделях)

Насадка для чистки в щілинах

Насадка для чищення в щілинах призначена для
чистки у важкодоступних місцях, наприклад, для
чистки між подушками дивана.

бұрыштарды
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Қосымша сабтың қолдануы

Насадка для чищення обивки (залежно від моделі)

Насадка для прибирання пилу (залежно від моделі)

Насадка для обивки
Түрлі қапшықтарды тазалайтын қылшық

Насадка для прибирання пилу
шаңды тазалайтын қылшақ

Насадка для чищення обивки призначена для
чистки обивки меблів, матраців і т.д.

Насадка для прибирання пилу призначена для
чистки рам картин, меблів, книжок та інших
нерівних поверхностей.

Қылшақ үйдегі түрлі қапшықтарды тазалауға
арналған (матрац, жихаз т.б.)

шаңға арналған қылшақ үй жихазын, кітап
сөресі мен көрпе, жастықты тазалауға
арналған

Қолдануы

Қосымша сабтың қолдануы

Насадка для чищення у щілинах (не у всіх моделях) Насадка для чищення обивки (залежно від моделі) Насадка для прибирання пилу (залежно від моделі)
үлгіге
түрлі қапшықтарды тазалайтын қылшақ
үлгіге

Насадка для чищення у щілинах (не у всіх моделях) Насадка для обивки

Насадка для чищення в щілинах призначена
для чистки у важкодоступних місцях,
наприклад, для чистки між подушками дивана.

бұрыштарды

Түрлі қапшықтарды тазалайтын қылшық

шаңды тазалайтын қылшақ

Насадка для чищення обивки призначена для
чистки обивки меблів, матраців і т.д.

Насадка для прибирання пилу призначена для
чистки рам картин, меблів, книжок та інших
нерівних поверхностей.

Қылшақ үйдегі түрлі қапшықтарды тазалауға
арналған (матрац, жихаз т.б.)

шаңға арналған қылшақ үй жихазын, кітап сөресі
мен көрпе, жастықты тазалауға арналған.

Зверніть

Використовуйте насадку в
режимі чистки дивану．
Сапты диванды тазалау
тəртібі бойынша қолданыңыз
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Қолдануы
Push the button

шаң жинағышты босату'

Tank separation button
Caution: Movingthevacuumcleaner
отделения контейнера
Кнопка для розділення баку

.

.

түймесі

түймені

.

контейнера

Pull out

контейнер

Не беріться за ручку бака при переміщенні пилососу. Корпус
пилососу може впасти при при розділені корпусу і бака. Ви
повинні братися за переносну ручку при перенесенні пилососу.

Tank handle
контейнера
Ручка бака

назар аудар
денесігег
көтеріп

Tank handle
ручка бака
Ручка бака

Carrier handle
ручка пылесоса
Ручка пилососу

Кришка
пилозбірника

The dust tank needs emptying when the dust reach to the max line.

clean the air filter

separation button.

and the motor safety filter

Контейнер пылесборника необходимо опорожнять, когда уровень пыли
достигнет максимальной отметки.
Выключите пылесос и отключите его от сети
Возьмитесь за ручку контейнера пылесборника и нажмите кнопку
отсоединения контейнера.
Потяните за ручку пылесборника
Опорожните пылесборник, затем соберите его.
Пилозбірник повинен бути випорожнений тоді, коли рівень пилу досяг
максимального рівня.
Вимкніть пилосос і витягніть вилку.
Візміться за ручку бака і натисніть кнопку для відділення бака.
Витягніть пилозбірник.
Випорожніть бак, а потім встановіть.

электр қуатынан

тазалап, қайта
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NOTICE

түймесін

page 20

Если мощность всасывания снижается после опустошения
пылесборника, то очистите воздушный фильтр и защитный
фильтр мотора

Якщо сила всмоктування знизилася після очищення
пилозбірника, тоді очистіть повітряний фільтр та захисний
фільтр мотора.

Очистка
Очистка пилозбірника

Қолдануы
Push the button

шаң жинағышты тазалау
Tank separation button
отсоединения контейнера
Кнопка розділення баку
түймесі
шаңжинағышты

түймені
Pull out
Потягніть

Tank handle
контейнера
Ручка бака

WARNING!

and the dust tank cap.

Gently rinse both parts separately under a cold
running tap until the water runs clear.
Do not use detergent or a washing machine or
dishwasher.

контейнера

Натисніть кнопку для відділення баку і вийміть пилозбірник.
Підніміть
Висушіть його у тінистому місці, щоб повністю видалити
вологу.
түймесін
Шаң жинағыштың
Шаң жинағышты

Обережно промийте кожну частину окремо під струєю
холодної води, доки не почне текти чиста вода.
Не використовуйте миючі засоби, пральну машину
або посудомийну машину.

шаң жинағышты
шүиектің
көттеріңіз

көтеріңіз
құрғатыңыз

дейін
жуу сұйықтығы
жуу

екі

жуу машинасы
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Cleaning dust separator
циклонической системы
- Inside of dust separator, air filter, motor safety filter
циклонической системы

Dust separator
Циклоническая система
Air filter cover

Air filter cover lever

рычаг ведущей крышки
ведущая крышка

Air filter
воздушный фильтр

Motor safety filter
защитный фильтр мотора

If suction power decreases after cleaning the dust tank, clean the air
filter and the motor safety filter .
The air filter and the motor safety filter are located on the top of the vacuum cleaner as
above the figure.
pulling

и моторный фильтры.

циклоническую систему

опустошения

ее

WARNING!
Gently rinse both parts separately under a cold running
tap until the water runs clear.
Do not use detergent or a washing machine or
dishwasher.

NOTICE
1.
2.
3.

4.
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циклонической системы
установлена

циклоническая система
циклоническую систему

Қолдануы

продукту

Очистка сепаратора пилу

Сепаратор пилу

Важіль кришки

Важіль кришки повітряного фільтра

Кришка

Повітряний фільтр

Захисний фільтр електродвигуна
қозғалтқыш

Якщо сила всмоктування знизилася після очищення пилозбірника, тоді прочистіть
повітряний фільтр і захисний фільтр електродвигуна.
Повітряний фільтр та захисний фільтр мотора знаходяться у верхній частині
вакуумного пилососу, як зображено на малюнках.
Потягніть
Візміться за ручку сепаратора пилу, а потім витягніть його．
Відкрийте крушку натиснувши на важіль та видаліть пил.
Натисніть на важель на крищці повітряного фільтру та вийміть повітряний фільтр.

бөлімінің қабында орналасқан
түймені
түймесін

Висушіть його в тінистому місці поки не зникне вся волога.

Вимийте компоненти всі компоненти пилососа під
холодною проточною водою
Не використовуйте миючий засіб, пральну або
посудомийну машину.

құрғатыңыз

тазалаңыз

шүмектің

екі

дейін
сұйықтығы

Не використовуйте фільтри. якщо вони пошкоджені.

Не користуйтеся пилососом без сепаратора пилу.
Якщо сепаратор не встановлений, то неможливо
закрити верхню кришку.
Будь ласка, вставте сепаратор в вакуумний пилосос
відповідно до зображення на малюнку (зверніть увагу
на положення важеля).

орталығымен байланысыңыз

көрсету
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Чищення вихідного фільтру

Қолдануы

пайдаланылған сүзгішті

Вихідний фільтр є багаторазовим НЕРА фільтром.
Для очищення вихідного фільтру треба підняти кришку фільтру натиснувши
на гачок.

the exhaust filter cover

Очистіть від пилу вихідний фільтр.
Вставте вихівний фільтр в пази корпуса двигуна та натисныть на нього.

once half a year

Вихідний фільтр слід очищати не рідше, ніж один раз на півроку.

WARNING!

Do not wash the exhaust filter with water.

once a month

орталығына
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шаңсорғыш

Що робити, коли знижується потужність всмоктування?
қуаты

Вимкніть вакуумний пилосос та і вийміть штепсель з розетки.
Перевірте телескопічну трубку, гнучкий шланг та чистячу насадку на наявність засмічень.
Перевірте, щоб пилозбірник не був заповнений. При необхідності очистіть пилозбірник.
Перевірте, щоб не був засмічений вихідний фільтр. При необхідності очистіть вихідний фільтр.
Перевіврте, щоб не був засмічений повітряний фільтр. При необхідності прочистіть повітряний фільтр.
розеткіден
құбыршек түтік
қажет
орынға
қажет
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Ескірген шаңсорғышты жою
шаңсорғышта

тасталуы
өкімет
тəсілдерімен қамтамасыз етеді．

тауарды

