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Vacuum Cleaner
User Manual

BKS 1510
BKS 1515
BKS 1511



Read this manual prior to initial operation of the 
product!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed 
through a strict quality control procedure, will give you very good results.
We advise you to read through this manual carefully before using your product and keep it for 
future reference.

The User Manual will help you use your machine in 
a fast and safe way.
• Read the User Manual before installing and starting your product.
• In particular, follow the instructions related to safety.
• Keep this User Manual within easy reach for future reference. 
• Also read all additional documents supplied with this product.
Remember that this User Manual is also applicable for several other models. Differences 
between models will be identified in the manual.

This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities
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1	 Safety	Warnings

While using the vacuum cleaner for only 
household purpose, please observe basic 
safety instructions including the following:
1.  Use vacuum cleaner only for cleaning dry 
surfaces indoors.
2. Turn off the buttons when you are 
plugging in or out the vacuum cleaner.
3. Always unplug the vacuum cleaner before 
attaching or removing the suction hose and 
other accessories.
4. Children must be supervised to ensure 
they do not play with the product.
5. This product is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision 
or instruction concerning the usage of the 
product by a person responsible for their 
safety.
6. Always observe the instructions in this 
user manual when using the product. Use 
only the accessories recommended by the 
manufacturer.
7. Never use the vacuum cleaner if it is 
dropped, damaged, left outdoors or dropped 
in water. Never use the vacuum cleaner with 
a damaged cable or plug. If the power cable 
or plug is damaged, please have it checked, 
repaired or adjusted by an Authorized 
Service agent or a qualified technician.
8. Do not pull or move the product by 
grabbing the cable. Do not use the cable for 
handle, do not close the door on the cable, 
do not pull the cable around sharp edges 
and corners. Do not run the vacuum cleaner 
over the power cable. Keep the cable away 
from hot surfaces.
9. Do not touch the vacuum cleaner or the 
plug with wet hands. Do not use on wet 
surfaces and outdoors.
10. Do not block ventilation holes with any 
objects. Do not use with any openings 
blocked and do not restrict air flow. Protect 
all ventilation holes against dust, hair, lint or 
other things that can restrict air flow.

11. Keep your hair, loose clothes, fingers or 
all parts of your body away from ventilation 
holes and moving parts of the product.
12. Do not use the product to clean 
flammable or combustible materials (lighter 
gasoline, petroleum, kerosene and etc.) or 
do not use the product near combustible 
liquid or gas materials.
13. Do not sweep harmful or toxic 
substances (bleach, ammonia, drain cleaner 
vb.).
14. Do not sweep hard and sharp objects 
such as glass, nails, coins and etc.
15. Do not use the vacuum cleaner when 
filters are not attached.
16. Be careful when sweeping the stairs.
17. Provide sufficient illumination for the area 
you are cleaning.
18. Store the vacuum cleaner in a cool and 
dry place indoors.
19. Turn off the product from on/off button 
before unplugging the vacuum cleaner.

WARNING: Unplug the product 
before assembling the vacuum 
cleaner, opening and emptying the 

dust chamber or attaching/removing 
accessories.

ATTENTION: Vacuum cleaner is a 
very powerful product. Make sure 
that the button is turned to “off” 

position before plugging the product. Grab it 
firmly when operating and using the vacuum 
cleaner.

IMPORTANT: If the air inlet, hose or 
telescopic tube is clogged, turn off 
the vacuum cleaner and remove 

clogging before re-starting.

IMPORTANT: Washing the filters 
will increase sweeping performance. 
Before placing them back in the 

vacuum cleaner, make sure that the filters 
are completely dry.
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This vacuum cleaner is intended for 
household use, not for commercial or 
industrial usage.

Things to do for energy saving
If your vacuum cleaner allows adjustment of 
suction power, you can make your product 
consume less electricity by adjusting this 
button to the sufficient suction power.
Frequently cleaning or replacing your 
product’s relevant filters will increase the 
product’s performance and reduce the 
cleaning time to save energy.
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1- Front cover   
2- Rear cover    
3- Power regulator (BKS 1515 only)
4- On/Off button
5- Cord rewinding button
6- Supply cord
7- Rear wheel
8- Hard floor/carpet nozzle
9- Hose 
10- 2 pcs. plastic extension tubes (BKS 1510/BKS 1511)
      Metal telescopic tube (BKS 1515)
11- Lower body  
12- Rotating wheel
13- Dust bag full indicator

Voltage: 220-240V~50/60Hz
Max. power: 1600W (BKS 1510)
       1800W (BKS 1515)
       1600W (BKS 1511)
Dust capacity: 2,0 L
Radius of operation: 8m
Net weight: 3,9kg
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2	 Technical	Specifications	of	Product

Values stated on your product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory in accordance 
with the relevant standards. These values may change depending on operational and environmental conditions of the 
product.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembling the appliance
Insert the hose in the coupling on the 
appliance and press as far as it will go.

Telescopic tube (BKS 1515 only)
Connect the telescopic tube to the end of 
the hose handgrip.
The telescopic extension enables the hose to 
be extended to the required length.

Note: All vacuuming tools can be connected 
either directly to the hose handgrip or to the
telescopic extension.

USING THE CLEANING TOOLS
• Two position carpet/floor brush
Pos.1: to clean hard floors, bristles out.

Pos.2: to clean carpets and rugs, bristles in.

• Crevice tool
Ideal for removing dust from fabric, furniture 
books, curtains, frames and clothing.

INSTRUCTIONS
Before using the appliance, extract the 
power cable completely and plug into the 
mains. To rewind the cable, unplug and 
press the cable wind button 

3	 How	to	Use
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Operation
To turn the vacuum cleaner on, lightly press 
the ON/OFF button 

 

Suction power regulation (BKS 1515)
Move the power regulator to electronically 
regulate suction power according to the type 
of surface to be cleaned.
The maximum power of the appliance can 
therefore be exploited to vacuum dust from 
carpets or hard floors (marble, ceramics, 
cotto, etc) and a lower suction power to 
clean curtains or other light fabrics. 
The hose handgrip also incorporates a 
mechanical suction regulator. This enables 
suction power to be varied rapidly and 
practically by simply moving the slide.
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CLEANING
Dust bag full indicator
The dust bag full indicator warns when the 
dust bag needs changing or the vacuum 
hose is blocked.

Replacing the dust bag
To change the paper dust bag, pull the bag 
compartment opening lever and lift the cover. 
Remove the dust bag holder and throw away 
the old bag. Insert the new bag in place of 
the old one and put the dust bag holder back 
in the compartment.

Close the cover with slight pressure. You 
should change the dust bag frequently when 
vacuuming up very fine dirt such as flour, 
talcum powder, etc.
To avoid the appliance giving off unpleasant 
smells, you should replace the dust bag at 
least twice a year.

Note: The appliance has a safety device 
which prevents the dust bag compartment 
cover being closed when there is no dust 
bag in place.

Motor protection filter
To extend the working life of the appliance 
and protect the motor, it is vital to keep the 
motor protection filter clean.
To access the filter, open the dust bag 
compartment, exract the dust bag and 
remove the filter holder.

If the filter is not excessively dirty, simply 
remove the dust.
If the filter is very dirty, wash by hand in cold 
or warm water.
Make sure the filter is dry before putting it 
back in the appliance.
When replacing the filter, make sure it is 
positioned correctly.

Important: Never wash the filter in the 
washing machine or dry with a hairdryer.
Air outlet filter
Remove the rear grill, take out the sponge 
filter and when visibly dirty, clean it. You 

4	 Maintenance	and	Cleaning
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should clean the filter at least every 5 dust 
bag changes.
Important: Never use the appliance without 
the filter.

“PARKING” POSITION
The appliance is 
provided with a 
parking base at the 
bottom to enable it to 
be put away safely and 
tidily in the parking 
position. If you have to 
interrupt cleaning for a 
brief period, the 

appliance has a convenient hose “parking” 
system.
 Insert the bracket on 

the brush joint into the 
housing on the 
bottom of the 
appliance. Insert the 
bracket on the brush 
joint into the housing 
in the parking base at 
the rear of the 

appliance.
Important: Malfunction of the appliance 
(low power, unusual noise or complete 
breakdown) could be caused by obstructed 
nozzles or hoses or faulty electrical 
components.
Check the nozzles, dust bag and motor 
protection filter.
If this does not resolve the problem, take the 
appliance to an authorised service centre.
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وضع "التوقف"
يتم تزويد الجهاز بمشبك 

أسفله لتميكنه من وضعه بعيدًا 
بأمان وبثبات في وضع 
التوقف. إذا توقفت عن 

التنظيف لفترة قصيرة، فيوجد 
بالجهاز خرطوم مناسب لنظام 

"التوقف".

قم بإدخال الدعامة في وصلة 
الفرشاة في المبيت إلى أسفل 

الجهاز. قم بإدخال الدعامة في 
وصلة الفرشاة في المبيت في 
المشبك في الجزء الخلفي من 

الجهاز.

هام:عند عطب الجهاز )انخفاض الطاقة، ضوضاء غير معتادة 
أو توقف تام( يمكن أن يكون سبب ذلك انسداد الفوهات أو 

الخراطيم أو مكونات إلكترونية خاطئة.
افحص الفوهات، وكيس األتربة، وفلتر حماية الموتور.
إذا لم يحل ذلك المشكلة، خذ الجهاز إلى مركز الخدمة 

المختص.

Hair Dryer
User Manual

D500 ES

www.beko.com
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التنظيف
مؤشر امتالء كيس األتربة.

يحذرك مؤشر امتالء كيس االتربة عندما يحتاج كيس األتربة 
للتغيير أو عندما يتم انسداد خرطوم الكنس.

تغير كيس األتربة
لتغيير كيس األتربة، اسحب رافعة فتح مقصورة الكيس 

واسحب الغطاء. قم بإزالة حامل كيس األتربة وألقه بعيدًا عن 
الكيس القديم. قم بإدخال كيس جديد في مكان القديم وأعد حامل 

الكيس في مكانه في المقصورة.

أغلق الغطاء بضغط خفيف. ينبغي عليك تغيير كيس األتربة 
على نحو متكرر عند كنس األتربة الناعمة للغاية مثل الدقيق، 

أو بودرة التلك، .. إلخ.
لتجنب خروج روائح كريهة من الجهاز، ينبغي عليك استبدال 

كيس األتربة مرتين في العام على األقل.

ملحوظة: بالجهاز أداة أمان تمنع انغالق مقصورة كيس األتربة 
عند عدم وجود كيس أتربه في مكانه.

فلتر حماية الموتور
لتمديد فترة حياة الجهاز وحماية الموتور، من الضروري 

الحفاظ على فلتر حماية الموتور نظيفًا.
للوصول إلى الفلتر، افتح مقصورة كيس األتربة، واسحب كيس 

األتربة، ثم قم بإزالة حامل الفلتر.

إذا لم يكن الفلتر متسخًا على نحو مفرط، قم فقط بإزالة األتربة.
إذا كان الفلتر متسخًا للغاية، اغسله يدويًا بمياه باردة أو دافئة.

تأكد من أن الفلتر جاف قبل إعادته إلى الجهاز.
عند استبدال الفلتر، تأكد من وضعه على نحو صحيح.

هام: ال تضع مطلقا الفلتر في الغسالة الكهربية أو تجففه 
بمجفف الشعر.

فلتر مخرج الهواء
قم بإزالة الغطاء الخلفي، واسحب الفلتر االسفنج وعند وجود 
اتساخ، قم بتنظيفه. ينبغي عليك تنظيف الفلتر على األقل كلما 

تقوم بتغيير كيس األتربة 5 مرات.
هام: ال تستخدم الجهاز بدون الفلتر أبدًا.

الصيانة والتنظيف  4
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التشغيل
لتشغيل المكنسة الكهربائية، أنقر برفق على مفتاح تشغيل/

إيقاف.

 

)BKS 1515( تشريعات قوة الشفط
قم بتحريك منظم الطاقة لتنظيم طاقة الشفط إليكترونيًا وفقًا 

لنوع السطح الذي يتم تنظيفه.
يمكن استغالل الطاقة القصوى للجهاز لمسح األتربة من 

السجاجيد أو األرضيات الصلبة )الرخام، السيراميك، الكوتو، 
.. إلخ(، وطاقة الشفط الصغرى لتنظيف الستائر، أو األقمشة 

الخفيفة األخرى. 
يوجد بمقبض الخرطوم أيضًا منظم شفط ميكانيكي. يمكنك ذلك 

من تعديل طاقة الشفط بسرعة وبطريقة عملية فقط بتحريك 
الشريحة المنزلقة.
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تعليمات التجميع

تجميع الجهاز
قم بإدخال الخرطوم في الوصلة على الجهاز واضغط عليها 

حتى تدخل إلى أقصى حد.

األنبوب التليسكوبي )BKS 1515 فقط(
قم بتوصيل األنبوب التليسكوبي بطرف مقبض الخرطوم.
التمديد التليسكوبي يمكن الخرطوم من تمديده إلى الطول 

المطلوب.

ملحوظة:يمكن توصيل جميع أدوات الكنس إما مباشرة بمقبض 
الخرطوم أو 

بالتمديد التليسكوبي.

استخدام أدوات التنظيف
الفرشاة ذات الوضعين للسجاجيد/األرضيات

الوضع 1: لتنظيف األرضيات الصلبة، الشعيرات للخارج.

الوضع 2: لتنظيف السجاجيد والمشايات، الشعيرات للداخل.

• أداة الفجوات
مناسبة إلزالة الغبار من األقمشة، وطيات األثاث، والستائر، 

واإلطارات، والمالبس.

التعليمات
قبل استخدام الجهاز، اسحب كابل الطاقة تمامًا وقم بتوصيله في 

التيار. إلعادة الكابل، اسحب القابس وأنقر على مفتاح تركيب 
الكابل.

كيفية االستخدام  3
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1. الغطاء األمامي   
2. الغطاء الخلفي    

3. منظم الطاقة )BKS 1515 فقط(
4. مفتاح تشغيل/إيقاف

5. مفتاح لف الكابل
6. كابل التغذية

7. العجلة الخلفية
8. فوهة األرضيات الصلبة/السجاجيد.

9. خرطوم 
)BKS 1510/BKS 1511( 10. قطعتين من أنابيب التمديد البالستيكية

)BKS 1515( األنبوب التليسكوبي المعدني      
11. الجسم السفلي  
12. العجلة الدوارة

13. مؤشر امتالء كيس األتربة.

الجهد: 240-220 فولت ~ 50/60 هرتز
)BKS 1510( الطاقة القصوى:1600 وات
)BKS 1515( 1800 وات   
)BKS 1511( 1600 وات   

قدرة الغبار:2.0 لتر
نصف قطر التشغيل:8 متر

صافي الوزن: 3.9 كجم
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المواصفات الفنية للجهاز.  2

تم الحصول على القيم الموضحة على ملصقات منتجك أو في المستندات المصاحبة له معمليًا وفقًا للمعايير ذات الصلة. قد تتغير هذه القيم وفقًا للظروف التشغيلية 
والبيئية للمنتج.
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هام: غسيل الفالتر سيزيد من أداء المسح. قبل 
وضعهم في الخلف في المكنسة الكهربائية، تأكد من 

أن الفالتر جافة تمامًا.

الغرض من هذه المكنسة الكهربائية هو االستخدام المنزلي، 
وليس االستخدام التجاري أو الصناعي.

أشياء تقوم بها لتوفير الطاقة
إذا سمحت مكنستك الكهربائية بتعديل قوة الشفط، يمكنك أن 
تجعل منتجك يستهلك كهرباء أقل بتعديل هذا المفتاح لطاقة 

الشفط الكافية.
التنظيف أو االستبدال المتكرر لفالتر المنتج ذات الصلة سيزيد 

من أداء المنتج وسيقلل من وقت التنظيف لحفظ الطاقة.
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تحذيرات السالمة  1

عند استخدام المكنسة الكهربائية لألغراض المنزلية فقط، 
يرجى مالحظة تعليمات السالمة األساسية التي تشمل التالي:
1.  استخدم المكنسة الكهربائية فقط لتنظيف األسطح الجافة 

بالداخل.
2. قم بإيقاف المفاتيح عند تشغيل أو إيقاف المكنسة الكهربائية.

3. دائمًا انزع قابس  المكنسة الكهربائية قبل تركيب أو فك 
خرطوم الشفط واالكسسوارات األخرى.

4. ينبغي مراقبة األطفال للتأكد من عدم لعبهم بالمنتج.
5. ليس الغرض من هذا المنتج استخدامه من قبل األشخاص 

)بما يشمل األطفال( ذوي القدرات البدنية، أو الحسية، أو 
الذهنية المنخفضة، أو الذين يفتقرون للخبرة والمعرفة. إال إذا 
تمت مراقبتهم أو إعطاء التعليمات لهم فيما يختص باستخدام 

المنتج من قبل شخص مسئول عن سالمتهم.
6. راقب دائمًا التعليمات في دليل المستخدم هذا عند استخدام 

المنتج. استخدم فقط االكسسوارات التي تنصح بها جهة 
التصنيع.

7. ال تستخدم المكنسة الكهربائية إذا سقطت، أو تلفت، أو 
تم تركها خارجًا أو سقطت في الماء. ال تستخدم المكنسة 

الكهربائية بكابل أو قابس تالف. إذا تلف كابل أو قابس الطاقة، 
يرجى فحصه، وإصالحه، أو تعديله عبر وكيل الخدمة 

المفوض أو الفني المؤهل.
8. ال تسحب أو تحرك المنتج عبر سحب الكابل. ال تستخدم 

الكابل للمناولة، وال تقم بإغالق الباب على الكابل، وال تسحب 
الكابل حول حافات أو زوايا حادة. ال تقم بتدوير المكنسة 

الكهربائية حول كابل الطاقة. حافظ على كابل الطاقة بعيدًا عن 
األسطح الساخنة.

9. ال تلمس المكنسة الكهربائية أو القابس بأيدي مبتلة. ال 
تستخدمها على األسطح المبتلة أو في الخارج.

10. ال تحجب فتحات التهوية بأي أجسام. ال تستخدمها مع 
وجود أي فتحات محجوبة وال تقيد تدفق الهواء. قم بحماية 
جميع فتحات التهوية ضد الغبار، أو الشعر، أو الوبر، أو 

االشياء األخرى التي يمكنها أن تقيد تدفق الهواء.

11. حافظ على ابتعاد شعرك، ومالبسك الفضفاضة، 
وأصابعك أو جميع أجزاء جسدك عن فتحات التهويةواألجزاء 

المتحركة للمنتج.
12. ال تستخدم المنتج لتنظيف مواد قابلة لالشتعال )البنزين، 

أو البترول، أو الكيروسين، .. إلخ(، وال تستخدم المنتج بالقرب 
من مواد سائلة أو غازية قابلة لالحتراق.

13. ال تمسح مواد مؤذية أو سامة )مواد التبييض، األمونيا، 
منظفات المياه(.

14. ال تمسح األجسام الصلبة أو الحادة مثل الزجاج، أو 
المسامير، أو العمالت، .. إلخ.

15. ال تستخدم المكنسة الكهربائية عندما ال يتم تركيب 
الفالتر.

16. خذ حذرك عند مسح الساللم.
17. قم بتوفير إضاءة كافية للمنطقة التي تقوم بتنظيفها.

18. قم بتخزين المكنسة الكهربائية في مكان داخلي بارد 
وجاف.

19. أوقف عمل المنتج من مفتاح تشغيل/إيقاف قبل سحب 
قابس المكنسة الكهربائية.

تحذير: انزع قابس المنتج قبل تجميع المكنسة 
الكهربائية، وفتح وتفريغ غرفة الغبار أو إرفاق/إزالة 

االكسسوارات.

تنبيه: المكنسة الكهربائية هي منتج قوي للغاية. تأكد 
من أن المفتاح قد تم تحويله إلى وضع "إيقاف" قبل 

سحب قابس المنتج. اسحبها بثبات عند تشغيل 
واستخدام المكنسة الكهربائية.

هام: إذا حدث انسداد في مدخل الهواء، أو 
الخرطوم، أو األنبوب التليسكوبي، قم بإيقاف 

المكنسة الكهربائية وإزالة االنسداد قبل إعادة البدء.
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المحتوى



اقرأ هذا الدليل قبل بدء تشغيل المنتج!
عزيزي العميل،

نأمل أن يعطيك المنتج الخص بك نتائج جيدة جدًا، حيث أنه قد تم تصنيعه في مرافق حديثة ومر عبر إجراءات رقابة جودة 
صارمة.

ننصحك بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج الخاص بك والحفاظ عليه كمرجع مستقبلي.

سيساعدك دليل المستخدم على رؤية آلتك بطريقة سريعة وآمنة.
• اقرأ دليل المستخدم قبل تثبيت وبدء المنتج.

• بصفة عامة، اتبع التعليمات المتعلقة بالسالمة.
• حافظ على دليل المستخدم هذا في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه مستقباًل. 

• اقرأ أيضًا جميع المستندات اإلضافية التي حصلت عليها مع هذا المنتج.
تذكر أن دليل المستخدم هذا ينطبق أيضًا على العديد من الموديالت األخرى. سيتم تناول االختالفات بين الموديالت في هذا الدليل.

مت إنتاج هذا املنتج في مرافق حديثة، وصديقة للبيئة
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