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Прахосмукачка
Ръководство за употреба

BKS 1510
BKS 1511
BKS 1515



Преди употреба на продукта, прочетете това 
ръководство!
Уважаеми клиенти, 
Надяваме се закупеният от вас продукт, който е произведен по модерна технология 
и преминал строг качествн контрол, ще ви осигури много добри резултати при 
ползването.
Препоръчваме ви да се запознаете цялостно с настоящето ръководство за употреба 
и да го запазите за справка в бъдеще.

Ръководството за употреба ще ви помогне да 
използвате уреда по бърз и безопасен начин.
• Прочетете ръководството за употреба преди да монтирате и стартирате уреда.
• Обърнете особено внимание на инструкциите за безопасност.
• Дръжте ръководството за употреба на леснодостъпно място за справка в бъдеще. 
• Прочетете и цялата придружителна документация, доставена с продукта.
Не забравяйтем че това ръководство за употреба важи и за няколко други модела. 
Разликите между различните мдоели са описани в ръководството.

Продуктът е произведен в екологични, съвременни съоръжения.
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1 Предупреждения относно безопасността

Прахосмукачката трябва да се използва 
само за домакински нужди, като се 
спазват следните основни инструкции за 
безопасност:
1.  Използвайте прахосмукачката само за 
почистване на сухи повъхности в закрити 
помещения.
2. Изключвайте копчетата когато 
включвате или изключвате 
прахосмукачката в контакта.
3. Винаги изключвайте прахосмукачката 
от контакта преди да поставите или 
свалитев всмукателния маркуч и 
останалите принадлежности.
4. Децата не бива да се оставят без 
надзор да си играят с продукта.
5. Този продукт не е предназначен за 
използване от лица (включително деца) 
с намалени физически, осезателни 
или умствени способности, или такива 
без нужния опит и познания, освен ако 
те не са надзиравани или специално 
инструктирани относно употребата на 
продукта от лице, отговорно за тяхната 
безопасност.
6. При ползването на продукта винаги 
спазвайте указанията от настоящето 
ръководство за употреба. Използвайте 
само принадлежностите, препоръчани от 
производителя.
7. В никакъв случай не използвайте 
прахосмукачката ако е падала на земята, 
повредена, оставяна на открито или 
потапяна във вода. Не използвайте 
прахосмукачаката ако захранващият 
кабел или щепсел са повредени. Ако 
захранващият кабел или щепсел 
са повредени, то те трябва да се 
проверят, ремонтират или подменят от 
представител на оторизирания сервиз 
или квалифициран електротехник.
8. Не дърпайте и не местете уреда като 
го дърпате за кабела. Не използвайте 
кабела като дръжка, внимавайте да 
не го прищипете на вратата и не го 
дърпайте през остри ръбове и ъгли. 

Не прекарвайте прахосмукачката 
върху кабела. Дръжте кабела далеч от 
нагорещени повърхности.
9. Не пипайте прахосмукачката или 
щепсела с морки ръце. Не използвайте 
уреда върху мокри повъхрности или на 
открито.
10. Не блокирайте вентилационните 
отвори с предмети. Не използвайте 
уреда ако отворите са му блокирани или 
не ограничавайте въздушната струя. 
Вентилационните отвори трябва да се 
пазят чисти от прах, косми, мъх или 
други препядстващи въздушния поток 
мръсотии.
11. Дръжте косата, дрехите, пръстите 
и другите части на тялото си далеч от 
вентилационните отвори и подвижните 
части на уреда.
12. Не използвайте уреда за почистване 
на възпламеними и взривоопасни 
материали (газ за запалки, петрол, 
керосин и др.), както и не използвайте 
уреда в близост до такива материали.
13. Не чистете вредни и токсични 
вещества (белина, амоняк, препарат за 
отпушване на канали и др.)
14. Не чистете твърди остри предмети 
като стъкла, пирони, монети и др. с 
прахосмукачката.
15. Не използвайте прахосмукачката ако 
филтрите й не са на мястото си.
16. Внимавайте при почистването на 
стълбища.
17. Осигурете достатъчно светлина в 
участъка, който почиствате.
18. Съхранявайте прахосмукачката на 
хладно и сухо закрито място.
19. Изключете уреда от бутон вкл/изкл 
преди да извадите щепсела от контакта.

ВНИМАНИЕ: Изклювайте уреда от 
контакта преди да го сглабяте, 
отваряте и изпразвате контейнера 

за прах или поставяте/сваляте 
приставки.
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ВНИМАНИЕ: Прахосмукачката е 
много мощен уред. Бутонът 
трябва да е в позиция "изкл" 

преди да изключите уреда от контакта. 
Дръжте уреда здраво по време на работа 
и използването му.

ВАЖНО: Ако входа за въздух, 
маркучът или телескопичната 
тръба са задръстени, изключете 

уреда и почистете задръстванията преди 
да го пуснете отново.

ВАЖНО: Измиването на 
филтрите увеличава 
всмукателната способност. Преди 

да ги поставите обратно в 
прахосмукачката, трябва да са напълно 
подсушени.

Прахосмукачката е предназначена само 
за домакински, а не за търговски или 
промишлени цели.

Как да спестите електричество
Ако прахосмукачката ви е оборудвана 
с регулатор на всмукателната сила, 
можете да спестите електроенергия като 
регулирате до достатъчно ниска степен 
на всмукване.
Редовното почистване или подмяна 
на съответните филтри на уреда ще 
увеличи ефективността на уреда и 
намали времето за почистване, което от 
своя страна пести енергия.
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1- Преден капак   
2- Заден капак    
3- Регулатор на мощността (само за модел 

BKS 1515)
4- Бутон Вкл/Изкл
5- Бутон за навиване на кабела
6- Захранващ кабел
7- Задно колело
8- Накрайник за твърди подове/килими
9- Маркуч 
10- 2 бр. пластмасови удължителни 

тръби(BKS 1510) 
Метална телескопична тръба (BKS 1515)

11- Долен корпус  
12- Въртящо колело
13- Индикатор за пълна торбичка за прах

Мощност: 220-240V~50/60Hz
Макс. мощност: 1600W (BKS 1510)
              1800W (BKS 1515)
Капацитет на контейнера за прах: 2,0 л
Радиус на действие: 8м
Нетно тегло: 3,9кг
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2 Технически спецификации на продукта

Стойностите, посочени върху табелките или придружаващата документация, са получени в лабораторни усло-
вия в при спазване на съответните стандарти. Тези стойности може да варират в зависимост от работните и 
заобикалящи условия на продукта.

AR903292
Üzerini Çiz

AR903292
Eklenmiş Metin
(BKS 1510 / BKS 1511)

AR903292
Üzerini Çiz

AR903292
Eklenmiş Metin
(BKS 1510 / BKS 1511)



5 BG

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖА

Монтаж на уреда
Пъхнете маркуча в муфата на уреда и 
натиснете да влезе докрай навътре.

Телескопична тръба (само за модел 
BKS 1515)
Свържете телескопичната тръба към 
държача на маркуча.
Телескопичният удължител позволява на 
маркуча да се удължи до необходимата 
дължина.

Забележка: Всички приставки на 
прахосмукачката могат да се свържат 
директно към държача на маркуча или 
към 
телескопичния удължител.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ
• Двупозиционна четка за килим/под
Поз.1: за почистване на твърди подове, 
четината е навън.

Поз.2: за почистване на килими и черги, 
четината е навътре.

• Приставка с тънък процеп
Идеална за почистване на прах от 
тъкани, мебели, книги, пердета, рамки и 
дрехи.

3 Начин на употреба
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УКАЗАНИЯ
Преди употреба на уреда, извадете 
захранващия кабел до край и включете 
уреда в захранването. За да приберете 
кабела, изключете уреда от кнтакта и 
натиснете бутона за навиване на кабела 

Действие
За да включите прахосмукачката, 
натиснете леко бутон ВКЛ/ИЗКЛ 

 

Регулатор на всмукателната сила 
(BKS 1515)
Придвижете регулатора на мощността 
за да регулирате електронно 
силата на всмукване в зависимост 
от повърхността, която ще бъде 
почиствана.

Максималната мощност на уреда може 
да се изпозлва за почистване на прах 
от килими или твърди повърхности 
(мрамор, фаянс, теракот, и т.н.), а по-
ниската всмукателна сила за почистване 
на пердета и други леки материи. 
Освен това държачът на маркуча 
е с вграден механичен регулатор 
на всмукването. Това позволява 
всмукателаната сила да се променя 
бързо и практично само с едно 
придвижване на плъзгача.
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ПОЧИСТВАНЕ
Индикатор за пълна торбичка за прах
Индикаторът за пълна торбичка за 
прах предупреждава когато торбичката 
за прах трябва да се подмени или 
всмукателният маруч е задръстен.

Подмяна на торбичката за прах
За да подмените хартиената торбичка 
за прах, издърпайте резето за отваряне 
наконтейнера за прах и повдигнете 
капака. Свалете държача на торбичката 
за прах и изхвърлете пълната торбичка. 
Поставете новата торбичка на мястото 
на старата и пъхнете държача обратно в 
контейнера за прах.

Затворете капака като приложите лек 
натиск. Трябва често да подменяте 
торбичката за прах при почистване на 
фин прах като брашно, талк и др.
За да избегнете изпускането на 
неприятна миризма от уреда, 
подменяйте торбичката за прах поне 2 
пъти годишно.

Забележка: Уредът е оборудван с 
обезопасително устройство, което не 
позволява капака на контейнера за прах 
да се затвори ако в него няма поставена 
торбичка за прах.

Защитен филтър на мотора
С цел удължаване оперативния живот 
на уреда и предпазване на мотора, е 
жизненоважно защитният филтър на 
мотора да се поддържа чист.
За достъп до филтъра, отворете 
контейнера за прах, извадете торбичката 
за прах и свалете държача на филтъра.

Ако филтърът не е особено мръсен, 
просто почистете замърсяванията.
Ако филтърът обаче е силно замърсен, 
го изплакнете на ръка с топла или 
студена вода.
Филтърът трябва да е изсъхнал напълно 
преди поставянето му обратно в уреда.
При поставянето на филтъра обратно, 
той трябва да е правилно разположен.

Важно: Никога не мийте фуилтъра в 
пералнята и не го сушете със сешуар.

4 Поддръжка и почистване
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Филтър за изходящия въздух
Свалете задната решетка, извадете 
порестия филтър и ако е видимо 
замърсен, го почистете. Трябва да 
почиствате филтъра поне на всеки 5 
подменяния на торбичката за прах.
Важно: Никога не използвайте уреда без 
монтиран филтър.

ПОЗИЦИЯ “ПАРКИРАНЕ”
Уредът е оборудван 
с база за паркиране 
отдолу, която му 
позволява да се 
прибере по удобен и 
безопасен начин в 
паркирана позиция. 
Ако се налага да 
прекъснете 

почистването за кратко, уредът е 
снабден с удобна система за “паркиране” 
на маркуча.
 Пъхнете скобата в 

сглобката за четки 
на гнездото отдолу 
на уреда. Пъхнете 
скобата в сглобката 
за четки на гнездото 
на базата за 
паркиране в задната 
част на уреда.

Важно: Неправилното функциониране 
на уреда (ниска мощност, необичайни 
шумове или изцяло спиране на работата 
му) може да е по причина на задръстени 
приставки или маркуч или дефектни 
електрически части.
Проверете накрайниците, торбичката за 
прах и защитния филтър на мотора.
Ако това не разреши проблема, занесете 
уреда в оторизиран сервиз.
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