
PISTOOVER

Прахосмукачка за кола

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.

Моля, прочетете инструкциите преди да започнете работа с уреда и ги 
запазете за бъдеща справка.

1 x прахосмукачка за кола
1 x електрически щепсел за автомобил
1 x четка
1 x смукателен маркуч
3 x плоска приставка
1 x таблетка за ароматерапия
1 х ръководство на употреба



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване: DC 12 V
Мощност: 120 W
Напрежение: 10 A
Дължина на кабела: 4,5 м

ВНИМАНИЕ

1. Продуктът трябва да се свързва единствено в гнездото на запалката на 
автомобила.

2. Дръжте продукта далеч от алкохол и други лесно запалими материали.
3. Подходящ за сухо и мокро почистване. При употреба трябва да се обърне 

внимание на източването на водата.
4. Този продукт може да използва само 12V захранване
5. Продуктът не трябва да бъде включен за повече от 20 минути, в противен 

случай моторът ще изгори. 
6. Почиствайте филтъра редовно. 
7. Ако продуктът не работи: Моля, проверете дали щепселът е включен и 

дали предпазителят е изключен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете щепсела в гнездото на запалката.
2. Включете устройството.
3. Използвайте различните приставки в зависимост от нуждите ви.
4. Този продукт е прахосмукачка за сухо и мокро почистване. При всмукване на 
вода, отворете предния капак за да може да се източи.
5. За да отворите контейнера за прах, хванете дръжката на прахосмукачката в 
едната ръка, а контейнера - в другата. Завъртете го по посока на часовниковата 
стрелка. 



Прахосмукачка с функция 
ароматерапия: За да използвате 
функция ароматерапия, трябва да 
добавите таблетки за ароматерапия. 

1. Отворете задния капак (по 
посока на часовниковата 
стрелка).

2. Поставете таблетката за 
ароматерапия.

ПОЧИСТВАНЕ

НЕ ПОТАПЯЙТЕ ГЛАВНОТО ТЯЛО НА УРЕДА ВЪВ ВОДА ИЛИ ДРУГИ 
ТЕЧНОСТИ. ТОВА ЩЕ ПОВРЕДИ УСТРОЙСТВОТО.

∑ Използвайте само леко навлажнена мека кърпа за почистване на корпуса 
на продукта.  

∑ Почиствайте филтъра редовно. Филтърът може да се разглобява и 
почиства. Изплакнете с вода, когато искате да използвате повторно. 

∑ Моля, не разглобявайте продукта.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне

Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други 
битови отпадъци на територията на Европейския съюз. За да 
намалите вредите за околната среда или човешкото здраве, 

причинени от неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте 
продукта, за да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете 
използвания продукт, моля, използвайте системата за връщане и събиране 
или се свържете с търговеца, от където е закупен. Те ще се погрижат за 
екологичното му рециклиране.

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на 
изискванията на приложимите директиви на Европейската Комисия.




