ПИЛОСОС
VC-6750B / VC-6752P

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Дякуємо Вам за придбання пилососа Mirta!
Щоб забезпечити його ефективне та тривале використання,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.
Реальне зображення товару може відрізнятися від візуалізації в друкованих матеріалах

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть її для подальшого використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї інструкції може призвести до нещасного випадку.
• Цим приладом можуть користуватися діти старше 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними
можливостями, з браком досвіду та знань тільки якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи
та їх було проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного
його використання.
• Чищення та обслуговування приладу можливо для дітей старше 8 років під наглядом відповідальної особи.
• Якщо шнур живлення пошкоджено, його необхідно замінити виробником або його Авторизованим сервісним центром або
кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки. Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.
• Використовуйте прилад тільки згідно цієї інструкції.
• Тримайте прилад та його мережевий шнур в недоступному для дітей місці.
• Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з приладом. Діти не мають гратися з приладом.
• Цей прилад призначено тільки для побутового використання в приміщенні. Заборонене використання приладу на відкритому
повітрі. Існує небезпека виникнення несправностей через потрапляння вологи всередину.
• Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше
ніж 2 години перед увімкненням.
• Перед підключенням приладу переконайтесь, що параметри Вашої електромережі відповідають параметрам, зазначеним на
приладі.
• Не вмикайте прилад якщо шнур живлення або вилка пошкоджені, для уникнення небезпеки, їх необхідно замінити в Авторизованому сервісному центрі.
• Якщо прилад впав, зазнав механічного впливу чи пошкоджень, в середину потрапила рідина або він працює не правильно слід
звернутись до Авторизованого сервісного центру. В жодному разі не намагайтесь самостійно відремонтувати його.
• Не використовуйте подовжувач під час експлуатації приладу.
• Прилад та його мережевий шнур не мають торкатись гострих кутів, гарячих поверхонь та поверхонь що нагріваються. Уникайте
згинів та заломлення шнура, не розміщуйте на шнурі сторонні предмети. Не використовуйте мережевий шнур як ручку для
перенесення приладу.
• Використовуйте прилад тільки на сухій та рівній поверхні. Будьте особливо обережні, користуючись приладом на сходах та
похилих поверхнях.
• Не використовуйте прилад у приміщеннях, де зберігаються вибухонебезпечні речовини чи утворюються вибухонебезпечні гази.
• Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Після використання обов’язково вимикайте його з електромережі.
• Не використовуйте прилад біля води та ємностей які її містять.
• Не торкайтесь вилки та мережевого шнура вологими руками.
• При відключенні приладу тримайтесь за вилку, не тягніть за шнур.
• В жодному разі не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
• Уникайте контакту з рухомими частинами, тримайте руки, волосся, одяг та інші предмети подалі від приладу коли він працює.
• Не підставляйте обличчя та чутливі ділянки тіла до приладу під час його роботи.
• Не встромляйте будь-які сторонні предмети в отворі на приладі.
• Не занурюйте прилад щітку та шланг у воду або інші рідини.
• Не використовуйте прилад для чищення тварин та людей.
• Використовуйте лише оригінальні аксесуари.
• З метою подовження терміну служби пилососа, пристрій обладнано системою захисту двигуна від перегріву. Якщо під час роботи пристрій вимкнувся, його необхідно вимкнути з електромережі та дати охолонути протягом години. Перевірте стан фільтрів
та контейнеру для збору пилу, за необхідності замініть або очистіть фільтри а контейнер спорожніть.
• Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи!
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ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ
• Якщо шнур живлення пошкоджено - його необхідно замінити виробником або його Авторизованим сервісним центром або кваліфікованою
особою, щоб уникнути небезпеки. Цей прилад призначений тільки для
домашнього використання.

• Не використовуйте пристрій для всмоктування миючого засобу, мастил, скла, гострих предметів, сигаретного попілу, води, спирту тощо.

• Не нагрівайте прилад зовнішніми джерелами тепла.

• Після використання вимикайте прилад з розетки, а перед кожним
очищенням витягуйте кабель живлення, щоб від’єднати прилад від
електромережі.
• Не встромляйте жодних предметів у отвори приладу та до його комплектуючих. Не вмикайте прилад, якщо будь-який його отвір заблоковано. Тримайте волосся, одяг, пальці та інші частини тіла подалі від
отворів та рухомих частин приладу. Не спрямовуйте шланг, трубку чи
інше приладдя в очі чи у вуха, також не беріть їх до рота.
• Не використовуйте пилосос без контейнера для пилу або пилового
фільтра.

• Не використовуйте пристрій для прибирання рідин, займистих, токсичних та вологих речовин, гарячого попилу, будівельного сміття, тонеру для принтерів, гострих та важких предметів.

• Прилад можна чистити тільки сухою або вологою тканиною, він не
повинен занурюватися у воду. Не використовуйте для очищення пилососу розчинники.
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КОМПОНЕНТИ ПИЛОСОСУ
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1. Клавіша змотування шнура
2. Ручка
3. Клавіша вмикання та регулятор потужності
4. Контейнер для пилу
5. Гнучкий шланг
6. Ручний регулятор всмоктування
7. Ручка гнучкого шлангу
8. Телескопічна труба
9. Щітка для підлоги
Тільки для VC-6752P:
10. Насадка для щілин
11. Насадка для меблів
12. Турбо-щітка
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ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ
1. З’єднайте гнучкий шланг з пилососом, вставивши його до характерного звуку.
2. Встановіть гнучкий шланг у повітрозабірник:
3. Під`єднайте ручку гнучкого шлангу до телескопічної труби.
4. Під`єднайте телескопічну трубу до насадки.
5. Розмотайте мережевий шнур.
6. Підключіть штепсель приладу до мережі.

Під`єднайте телескопічну трубу до ручки гнучкого шлангу.

Під`єднайте щітку для підлоги до телескопічної труби.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ПИЛОСОСУ
1. Від’єднайте штепсель від електромереж.
2. Змотайте мережевий шнур за допомогою клавіші змотування шнура.
3. Якщо необхідно від`єднайте складові пилососа одне від одного та комфортного
зберігання.
Витягніть шнур живлення на достатню довжину та підключіть пристрій до розетки.
При довготривалій роботі повністю розмотуйте шнур. Жовта позначка на кабелі живлення показує нормальну довжину кабелю для використання. Не розмотуйте кабель
за червоною позначкою.
Щоб змотати шнур живлення, натисніть на кнопку змотування однією рукою і притримуйте шнур іншою рукою,щоб уникнути заплутування шнура.
Натисніть перемикач живлення, щоб увімкнути пристрій. Використовуйте регулятор
швидкості для регулювання потужності всмоктування пилососу.
Якщо сила всмоктування впала або контейнер для пилу заповнений до позначки MAX
(максимальний рівень). Негайно вимкніть пристрій, очистіть контейнер та фільтри за
необхідності. Увімкніть пристрій знову.
Примітка: Зверніть увагу на сторонні шуми при використанні пристрою. Це може вказувати на несправність або блокування повітряного потоку.
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ОПИС НАСАДОК
НАСАДКА ДЛЯ ЩІЛИН:
Для очищення кутів і щілин: куди важко дістатися щіткою, наприклад, стики і клавіатура – використовуйте щілинну щітку. (Тільки у моделі VC-6752P)

МЕБЛЕВА ЩІТКА:
Підходить для очищення ліжка, дивана, кушеток тощо. (Тільки у моделі VC-6752P)

ЩІТКА КИЛИМ/ПІДЛОГА:
Використовуйте клавішу для перемикання режиму довжини щетинок на щітці для
підлоги:
Висовуйте опущені щетинки для очищення килимів та підіймайте їх для очищення
твердих підлог за допомогою перемикача розташованого зверху щітки для підлоги.

ТУРБОЩІТКА:
Використовується для очищення килимів від шерсті тварин, ниток, волосся та іншого
сухого і дрібного сміття. Дуже корисна річ для власників домашніх тварин котів та
собак. У даній турбощітці вбудований спеціальний валик з жорсткою щетиною. У процесі збирання валик крутиться з великою швидкістю під впливом потоку повітря, яке
всмоктує в себе пилосос. (Тільки у моделі VC-6752P)
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перемикач

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД
Повністю вимкніть прилад та від’єднайте його від електромережі.
Не занурюйте прилад у воду та не мийте його під проточною водою.
Не використовуйте паровий очищувач для очищення виробу.
Корпус приладу можна протирати вологою тканиною з використанням делікатних миючих засобів.
Не використовуйте абразивні миючі засоби та жорсткі щітки.
Перед наступним використанням всі складові приладу мають бути сухими.
①

ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ ПИЛУ
Після від’єднання гнучкого шланга, натисніть кнопку блокування кришки і відкрийте
кришку пилососу.
Зніміть пиловий фільтр з контейнера.
Закрийте контейнер для пилу, доки він не зафіксується.

②

③

ЗАМІНА ФІЛЬТРУ
1. Заміна фільтру двигуна:
Відкрийте контейнер для пилу та зніміть фільтр двигуна.
Встановіть новий фільтр у корректній позиції.
Система вхідних фільтрів складається з двох різних фільтрів: фільтра-губки та НЕРА
фільтра.
2. Заміна вихідного фільтру:
Від`єднайте захисну решітку, натиснувши обидві кнопки «Push», вийміть вихідний
фільтр, потягнувши міцно назад від приладу (фільтр кріпиться за допомогою фіксатора у верхній частині) та замініть новий фільтр. Знову зафіксуйте решітку.
Увага! Рекомендовано замінювати раз на 3 місяці, або в залежності від інтенсивності
використання, для покращення роботи приладу та уникненню перегріву мотора.
ОЧИСТКА ФІЛЬТРІВ
Щоб очистити фільтр-губку пилососа його необхідно промити у проточній холодній
воді без використання миючих засобів та щіток і дати йому повністю висохнути природнім шляхом протягом 12 годин, перш ніж встановити назад.
Увага! Не використовуйте вологий фільтр під час експлуатації приладу.
Залежно від стану фільтрів не рекомендується промивати їх більше двох разів.
Замініть їх новими у разі потреби.
НЕРА фільтри не рекомендовано промивати, оскільки це негативно впливає на їх властивості. Їх необхідно замінювати на нові у разі сильного забруднення.
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МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ
ПРОБЛЕМА

МОЖЛИВА ПРИЧИНА

ВИРІШЕННЯ

Мотор не запускається

- Штепсель не міцно підключений до
розетки
- Розетка пошкоджена

-Вставте штепсель міцно у розетку
-Перевірте розетку
- Зверніться до АСЦ

Сила всмоктування слабшає

- Фільтри потребують очищення
- Контейнер для бруду не знаходиться
у коректному положенні
-Фільтр заблокований
-Труба пилососу заблокована

-Витягніть те, що блокує силу
всмоктування з насадки,шлангу,або
телескопічної трубки
-Очистіть пиловий фільтр
-Закрийте контейнер для пилу. Очистіть
вихідний фільтр

Шнур не накручується повністю

Шнур міг зіскочити з колеса
намотування

Витягніть трохи шнура з пристрою та
спробуйте змотати його ще раз

Шнур не витягується

Шнур міг застрягнути всередині
приладу

Натисніть кнопку перемотування і
повторіть спробу

Регулятор швидкості не працює

Прилад несправний

Зверніться до АСЦ

Кнопка змотування шнура не
спрацьовує

Механізми перемотування дефектний

Зверніться до АСЦ

Контейнер для пилу не закривається

Фільтр пилу знаходиться в не
коректному положенні

Встановіть пиловий фільтр коректно і
повторіть спробу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальна потужність
Частота
Напруга
Робочий тиск
Рівень звуку
Довжина шнура

750 Вт
50 Гц
220-230 В
16.0 кПа
74 дБ
6м

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до
відповідного пункту збору відходів.
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