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Ръчна прахосмукачка - VCHH4BU40 

За повече информация вижте разширеното ръководство онлайн: 

ned.is/vchh4bu40 

Предназначение 
Това устройство е предназначено да се използва само и единствено за 

прахосмукачка за вътрешна употреба. 

Продуктът не е предназначен за професионална употреба. 

Всяка промяна на продукта може да има последствия за безопасността, 

гаранцията и правилното функциониране. 

Основни части (изобр. А) 
(1) Дръжка 

(2) Превключвател на захранването 

(3) LED индикатор за зареждане 

(4) Бутон за освобождаване на прахоуловителя 

(5) Филтър за прах 

(6) Разделител на течности 

(7) Колектор на праха (тяло на прахосмукачката) 

(8) Основа за зареждане 

(9) Захранващ кабел 

(10) Щепсел 

(11) Винт 

(12) Накрайник за дюзи 

(13) Накрайник за течности 

Инструкции за безопасност 
 Използвайте продукта само както е описано в това ръководство. 

 Използвайте само предоставеното зарядно устройство и основа за 

зареждане. 

 Преди зареждане проверете дали напрежението е съвместимо с продукта. 

 Зареждайте продукта само ако щепселът е съвместим с контакта. Не 

използвайте адаптери. Не сменяйте щепсела. 

 Не използвайте продукта, ако част е повредена или дефектна. Сменете 

повредено или дефектно устройство незабавно. 

 Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с 

намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит 



и знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно употребата 

на продукта по безопасен начин и разбират свързаните опасности. Децата не 

трябва да си играят с продукта. Почистването и поддръжката не трябва да се 

извършват от деца без надзор. 

 Не потапяйте продукта във вода. 

 Не изключвайте зарядното устройство, като дърпате кабела. Винаги хващайте 

щепсела и дръпнете. 

 Не включвайте и не изключвайте зарядното устройство с мокри ръце. 

 Не използвайте продукта, докато се зарежда. 

 Не поставяйте никакви предмети в отворите. Не използвайте устройството 

ако отворите са блокирани. 

 Пазете от прах, косми от мъх и др. 

 Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от 

отворите и движещите се части. 

 Не прахосмукирайте твърди или остри предмети като стъклени пирони, 

винтове, монети и др. 

 Не прахосмукирайте горещи въглища, цигари, кибрит или горящи предмети. 

 Не използвайте без поставени филтри. 

 Бъдете особено внимателни при чистенето по стълбите. 

 Не прахосмукирайте запалими или горими материали (течност за запалки, 

бензин и т.н.) и не използвайте в присъствието на експлозивни течности или 

пари. 

 Не прахосмукирайте токсични материали (хлорна белина, амоняк, 

почистващи препарати и др.) 

 Не използвайте в затворени пространства, изпълнени с пари, отделяни от бои 

на маслена основа, разредители за боя, защита от молци, запалим прах или 

други експлозивни или токсични пари. 

 Използвайте само върху вътрешни повърхности. 

 Съхранявайте уреда на закрито на хладно и сухо място. 

 Дръжте отворите далеч от лицето и тялото си. 

 Не използвайте устройството за почистване на вашите домашни любимци 

или други животни. 

 Дръжте главата (очите, ушите, устата и т.н.) далеч от отворите, когато 

работите с устройството. 

 Ако чуете скърцащ звук и мощността на засмукване е намалена, изключете 

устройството и отстранете запушванията и почистете въздушния филтър. 

 Не отваряйте продукта. Вътре няма части, които могат да бъдат обслужвани 

от потребителя. 



 Не почиствайте големи предмети, като например носни кърпи. 

 Не мийте филтъра или филтърната преграда в пералнята. 

 Не изсушавайте частите с помощта на вентилатор с горещ въздух, като 

сешоар или сешоар. 

Зареждане на продукта (изобр. B) 
1. Прикрепете A⑧ към стената, като използвате A⑩ и A⑪. 

2. Свържете A⑨ към електрически контакт. 

3. Поставете продукта в A⑧. 

4. A③ започва да мига в червено, за да покаже, че продуктът се зарежда. 

 Когато зареждането приключи, A③ става зелен. 

 Почистващото средство се нагрява, когато се използва. 

 Оставете продукта да се охлади за 30 минути преди зареждане. 

 Заредете напълно продукта, преди да го използвате отново 

Работа с продукта 
1. Извадете продукта от A⑧. 

2. Плъзнете A② към I, за да включите продукта. 

3. Плъзнете A② в положение O, за да изключите продукта. 

4. Поставете продукта върху A⑧. 

Изпразване на колектора на прах 
1. Изключете продукта. 

2. Натиснете A④, за да освободите A⑦. 

3. Изпразнете A⑦ над кофата за прах. 

4. Поставете отново A⑦. 



Характеристики 
Продукт Ръчна прахосмукачка 

Артикулен номер VCHH4BU40 

Размери 42 x 12 x 11 mm 

Входно напрежение AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 

Макс. мощност 40 W 

Сила на засмукване 2300 Pa 

Макс. време на работа 15 мин 

Работна температура 0 - +40 °C 

Време на зареждане До 3 часа 

Ниво на шум 70 dBa 

Капацитет 0.5 L 

 Животът на батерията зависи от различни външни фактори, напр. по-тежко 

почистване или околната температура. 



Помощ и допълнителна информация 
Ако имате нужда от допълнителна помощ и/ или имате коментари или 

предложения, моля посетете официалната страница на NEDIS: 

www.nedis.com/support  

 

  

 

Вносител и дистрибутор за България:   

ВИКИВАТ ООД  

Гр. Пловдив, 4003, България  

Ул. Мостова 3  

W: https://vikiwat.com  

E: info@vikiwat.com  

T: 0700 45 445/ *4545  

 

Производител: NEDIS B.V.  

T: +31 (0)73-5993965   

E: service@nedis.com   

W: www.nedis.com/contact   

NEDIS B.V. De Tweeling 28 5215 MC ’s- 

Hertogenbosch THE NETHERLANDS 

 

https://vikiwat.com/

