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ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
1. Пaжљиво прочитајте ово упuтство.

2. Пре употребe апаратa, проверiте дали напон електричнe инсталације одговара напону приказаном на

етикети сa спецификациjaма.

3. Апарат мора да буде повезан са исправно-уземљену прикључницу од 10A.

4. Увек искључите кабел из утичнице када апарат није у употреби и пре чишћења и одржавања.

5. Увек искључите кабел из утичнице пре отварања апарата.

6. Никад не употребљавајте денатурирани алкохол или друге раствараче за чишћење апарата.

7. Не користите апарат за отклањање течности.

8.  Никад  не  остављајте  апарат без  надзора  када  је  укључен.  Држите  апарат  ван  дохфата  деце или

изнемоштенe особе.

9. Овај апарат је намењен само за употребу у домаћинства. Користите га како је описано у упутства.

10. Не укључујте апарат ако вам се чини да је дефектан на неки начин.

11. За поправке или додатоке, контактирајте вашег продавача или овлашћени сервисни центар.

12.  Ако  је  прикључни  кабел  оштећен,  мора  да  буде  замењен  са  стране  произвоћача,  овлашћеног

сервисера или сличнo квалификовано особље како би се избегла опасност.

13.  Овај  апарат  није  намењен  за  употребу  са  стране  лица  (укључујући  децу)  са смањенe  физичкe,

сензорнe или менталне способности или особе без искуства и знања, осим ако нису под надзором или су

им дате инструкције за коришћење апарата са стране лица која су одговорна за њихову безбедност.

14. Деца треба да су под надзором да се не играју са апаратом.

Не искључавајте кабел из
утичнице вучењем кабела или
самог апарата.

Не  постављајте  апарат
преко кабела.

Не употребљавајте апарат за
отклањање упаљене шибице
пикаваца или вручег пепеља.

Не употребљавајте апарат на
мокре површине.

Не блокирајте улазне и
излазне отворе за ваздух.

Не употребљавајте апарат за
уклањање игле, жице, итд.
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ОПИС

A. Ручка B. Црево C. Поклопац D. Цев  
E. Подна четка F. Прикључак за црево G. Предњи поклопац H. Индикатор
I. Прекидач J. Дугме за намотавање кабела K. Дугме за брзину

МОНТАЖА
Отклањање флексибилног црева.

Искључите кабел из утичнице. За да ослободите флексибилног црева, притисните дугме

на крају цеви и повуците чврсто цев из отвора за довод ваздуха.

Монтирање продужних цеви и додатци

Монтирање  продужне
цеви на ручке

Монтирање
продужне цеви

Монтирање додатка на
продужне цеви

Саставите  поклопац  и
ручку заједно
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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
1.  Пре  употребе  апарата,  извуците  кабел  и  укључите  га  у  утичницу.  Жута  ознака  на  кабела  за

напајање показује идеална дужина кабела. Не издужавајте кабел преко црвене ознаке. Да би вратили

кабел притисните на дугме за увучење једном руком и водите кабел другом руком да се избегне

увијање кабела.

2. Притисните дугме за укључивање / искључивање, укључите апарат. Препоручљиво је да поставите

електронског регулатора за моћ на MIN пре него укључите апарат.

3. Окретањем дугмета за контрола брзине, може да се прилагоди сила апсорпције.

ДОДАТЦИ
1. Четка за тепихе/подове са двојном

позицијом

   
   четка се продужује за цврсте подове    четка се увлачи за тепихе

2. Уски млазник (за чишћење радијатора, угала, рубове, фиоке, итд.)

3. Мала  четка  (чишћење завесa,  полицe,  књиге,  тапацираног  мебела,  лампе и  друге
предмете)
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ЗАМЕНА КЕСЕ ЗА ПРАШИНЕ
1. Након уклањања флексибилног црева, отворите предног поклопца притискањем на

дугме и поквлачењем према горе.

2. Извадите кесу за прашине.

   

ОДРЖАВАЊЕ
Извадите утикач из утичнице пре чишћења!

Очистите апарат сувом крпом.

3. Извадите филтер за улазни/излазни ваздух када је прљав. Исперите млаком водом без 

додатних средства и вратите га назад након целосног сушења.

4. Ако не користите апарат на подужег времена, чувајте га на суво и добро вентилирано
место
Чувајте ван дохфата деце.

ОТКЛАЊАЊЕ
Заштита животне средине

Отпад електричних производа не треба бацати заједно са обичног кућног

отпада. Молимо рециклирајте када за то постоји

могућност и одговарајуће објекте. Потражите код

ваше локалне управе или вашег продавача савет за

рециклирање.
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ПРАВОСМУКАЛКА

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

FAVORIT FVC-306 

1



ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ
1. Прочитајте го внимателно ова упатство.

2. Пред употреба на апаратот, проверете дали напонот на електричнaта инсталација одговара на напонот

прикажан на eетикетата со спецификации.

3. Апаратот мора да биде поврзан со исправно-заземјена приклучница од 10A.

4. Секогаш исклучете го кабелот од штекер кога уредот не е во употреба и пред чистење и одржување.

5. Секогаш исклучете го кабелот од штекер пред да го отворите уредот.

6. Никогаш не користете денатуриран алкохол или други растворувачи за чистење на апаратот.

7. Не користете го апаратот за отстранување на течности.

8. Никогаш не оставајте го апаратот без надзор кога е вклучен. Чувајте го апаратот надвор од дофат на

деца или изнемоштени лица.

9.  Овој  апарат  е  наменет само  за  употреба  во  домаќинства.  Користете  го  како  што  е  опишано  во

упатството.

10. Не го вклучувајте апаратот ако се чини дека е расипан на некој начин.

11. За поправки или додатоци, контактирајте со вашиот продавач или овластен сервисен центар.

12. Ако приклучниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот, овластениот

сервис или слични квалификувани лица со цел да се избегне опасност.

13. Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички,

сензорни или ментални способности, или лица без искуство и знаење, освен ако не се под надзор или им

се дадени инструкции за користењето на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

14. Децата треба да се под надзор за да не си играат со апаратот.

Не го исклучувајте кабелот од
штекерот со влечење на кабелот
или на самиот апарат.

Да не се гази кабелот со
апаратот.

Не го употребувајте апаратот
за отстранување на запалени
чкорчиња, завршетоци од
цигари или жежок пепел.

Не го употребувајте апаратот на
влажни површини.

Да не се попречуваат
влезните и излезните
отвори за воздух.

Не го употребувајте апаратот
за отстранување на игли,
жици, итн.
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ОПИС

A. Рачка B. Црево C. Капак D. Цевка  
E. Подна четка F. Приклучок за црево G. Преден капак H. Индикатор
I. Прекинувач J. Копче за намотување на кабелот K. Копче за брзина

МОНТАЖА
Отстранување на флексибилното црево.

Исклучете  го  кабелот  од  штекерот.  За  да  го  ослободите  флексибилното  црево,

притиснете го копчето на крајот на цевката и повлечете ja цврсто цевката од отворот за

довод на воздухот.

Монтирање на продолжните цевки и додатоци

Монтирање на
продолжната цевка
врз рачката

Монтирање на
продолжните цевки

Монтирање на
додатоци врз
продолжната цевка

Составете ги капакот и
рачката заедно
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ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
1. Пред употреба на апаратот, одмотајте го кабелот и вклучете го апаратот во штекер. Жолтиот знак

на кабелот за напојување ја покажува идеалната должина на кабелот. Да не се издолжува кабелот

повеќе од црвена ознака. За да го вратите назад кабелот за напојување, притиснете го копчето за

намотување со една рака, и водете го кабелот со другата рака за да се избегне сплеткување.

2. Притиснете го копчето за вклучување / исклучување, вклучете го апаратот. Препорачливо да го

поставите електронскиот регулатор за моќ на MIN пред да го вклучите апаратот.

3. Со вртење на копчето за контрола на брзината, може да се прилагоди силата на апсорпција.

ДОДАТОЦИ
1. Четка за теписи/подови со двојна позиција

   
   влакната се продолжуваат за цврсти подови    влакната се повелкуваат за теписи

2. Тесен млазник (за чистење на радијатори, агли, рабови, фиоки, итн.)

3. Мала  четка  (чистење  на  завеси,  полици,  книги,  обложен  мебел,  ламби  и  други
предмети)
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ЗАМЕНА НА КЕСАТА ЗА ПРАШИНА
1. По  отстранување  на  флексибилното  црево,  отворете  го  предниот  капак  со

притискање на копчето и повлекување нагоре.

2. Извадете ја кесата за прашина.

   

ОДРЖУВАЊЕ
Извадете го приклучокот од штекерот пред чистење!

Исчистете го апаратот со сува крпа.

3. Извадете го филтерот за влезен/излезен воздух кога е валкан. Исчистете го со млака

вода без додатни средства и вратете го назад откако целосно ќе се исуши.

4. Ако не го користите апаратот подолг период, чувајте го на суво и добро вентилирано
место
Да се чува подалеку од дофат на деца.

ОТСТРАНУВАЊЕ
Заштита на животната средина

Отпадоци на електрични производи не треба да се отстрануваат заедно

со обичниот домашен отпад. Ве молиме

рециклирајте кога за тоа постои можност и

соодветни објекти. Побарајјте кај вашите локални

власти или вашиот продавач совет за рециклирање.
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