
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MC 2600 S 
 

ПРЕПОРЪЧИТЕНО Е ДА ЗАПАЗИТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, ПРЕДИ 

УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 
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УРЕДЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ИЗСМУКВАНЕ, КАКТО НА ПРАХ, ТАКА И НА ТЕЧНОСТИ. ТОЙ Е 

ЗДРАВ, МОЩЕН И ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА. ДОСТАВЕНИТЕ АКСЕСОАРИ ГО ПРЕВРЪЩАТ В 

НЕЗАМЕНИМ ПОМОЩНИК ЗА ЦЯЛОСТНО И БЪРЗО ОБСТОЙНО ПОЧИСТВАНЕ. 

УРЕДЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР В УЧИЛИЩА, БОЛНИЦИ, ФАБРИКИ, 

МАГАЗИНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. 
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ОПИСАНИЕ: 

A - Прекъсвач 

B - * Светодиод 

C - * Допълнителен контакт (макс. 
250W) D - отделение за аксесоари 
Е - Отвор за филтрирания въздух F - T 
Вход за комби-четка 

  G - T-Вход за четка / Отделение за аксесоари     H - 
T-Вход за комби-четка 

I - Отделение за 

кабел L  - 

Предварителен 

филтър 

М - Фирмена табела 

* = опционално 
 

Тази прахосмукачка е подходяща за употреба в обществени 
сгради като хотели, училища, болници, фабрики, магазини, 
офиси и жилищни сгради. 

ИНСТРУКЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКНО 

• Този уред не трябва да се използва от лица 

(включително деца) с физически, сетивни 

или умствени увреждания, или от такива без 

опит и познания, освен ако те не са 

получили инструкции за начина на употреба 

на устройството и не са под наблюдението 

от лице, отговорно за безопасността. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да 

не си играят с уреда. 

• Опаковъчните елементи могат да 

представляват опасност (напр. найлоновата 

торбичка): за деца и други лица, които не са 

наясно с действията си, дръжте животни 

настрана. 

• Всяка друга употреба, освен тази описана в 

това ръководство, би могла да представлява 

опасност и за това трябва да се избягва. 

• Преди употреба устройството трябва да 

бъде монтирано правилно. Освен това 

трябва да се уверите, че филтърните 

елементи (напр. хартиена торбичка, 

филтърна касета и т.н.) са монтирани 

правилно и са годни. 
• Уверете се,че контактът е съвместим с 

щепсела на уреда. 

• Уверете се, че зададената стойност на 

напрежението върху двигателния блок 

отговаря на енергийната стойност към която 

трябва да бъде свързан уреда. 

• При работа с уреда трябва да се внимава, 

всмукателният отвор да не се доближава до 

чувствителни телесни части като очи, уста, 

уши и др. 

• ВНИМАНИЕ: Този уред е предназначен не 

само за сухо изсмукване и не може да се 

съхранява или употребява на открито при 

влага. 

• ВНИМАНИЕ: Ако уредът е снабден с 

допълнителен контакт, неговата мощност не 

трябва да се надвишава. Неспазването на 

това условие може да доведе до пожар и 

наранявания, и дори до смъртта на 

потребителя. 

• ВНИМАНИЕ: Този уред не е подходящ за 

изсмукване на опасен прах. 

• ВНИМАНИЕ: Не изсмуквайте запалими (напр. 

пепел), експлозивни, отровни или вредни за 

здравето вещества. 

• ВНИМАНИЕ: Уредът не е подходящ за среди, 

които 
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са защитени от електростатични разряди. 

• ВНИМАНИЕ: Използвайте само 

доставените с устройството четки или 

такива, точно описани в ръководството. 

Употребата на други четки може да 

повлияе на безопасността. 
• ВНИМАНИЕ: Не оставяйте работещото 

устройство без надзор. 

• ВНИМАНИЕ: При преобръщане е 

препоръчително да изправите 

устройството преди да го изключите. 

• Не изсмуквайте материали, които биха 

могли да повредят филтрите (напр. 

счупени стъкла, метали и др.). 

• Никога не използвайте захранващия 

кабел, за да дърпате или да повдигате 

устройството. 

• При почистване не потапяйте 

устройството във вода и не го пръскайте с 

водна струя. 

• Преди каквато и да е намеса или когато 

устройството е без надзор и е достъпно 

за деца или душевноболни лица, винаги 

изваждайте щепсела от контакта. 

• Винаги проверявайте захранващият кабел 

за повреди като цепнатини или 

застаряване. Заменете кабела преди по 

нататъшна употреба. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той 

трябва да бъде заменен от производителя, 

от неговия сервизен отдел или във всеки 

случай от подобно, квалифицирано лице, за 

да се предотвратят опасности. 

• При употребата на електрически 

удължители трябва да се уверите, че тези са 

разположени върху сухи повърхности и са 

защитени от водни пръски. 

• Поддръжката и ремонта трябва винаги да се 

извършват от квалифициран персонал; 

евентуално повредените части трябва да 

бъдат заменени само от оригинални 

резервни части. 

• ВНИМАНИЕ: всяка промяна на устройството 

е забранена. Освен загуба на гаранцията, 

всяка промяна може да доведе до пожар и 

наранявания, и дори до смъртта на 

потребителя. 

• Производителят не поема никаква 

отговорност за щети, които са резултат на 

неспазване на тези инструкции или които 

причинят имуществени щети или 

наранявания на хора при злоупотреба с 

устройството. 

 
ШУМООТДЕЛЯНЕ: Тези стойности са измерени в съответствие с нормите EN 60704 - 1 (1996) / EN 
60704 -2 - 1 (2000). Измерване А за нивото на звуковото налягане на устройството е 62 dB (A) - 
при неблагоприятни условия по време на употреба е възможен краткосрочен спад на 
напрежението. 

Не изхвърляйте електрически инструменти в битовите отпадъци! Съгласно европейската 
директива 2002/96 / ЕО относно стари електрическите и електронни устройства и тяхното 
бракуване, според националното право негодните електрически инструменти трябва да 
се събират разделно и да бъдат изпратени за екосъобразно рециклиране. 
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ПОДХОД: 
 

 
След като се уверите, че устройството е 

оборудвано с филтърна касета, свържете 
маркуча към всмукателния отвор. На другия 
край на поставете двете тръби или комби-
четката или един от приложените аксесоари. 
Натиснете съответния бутон, за да включите 
прахосмукачката. 

При модели без филтърна касета е 
абсолютно необходимо и задължително да 
са налични както дунапренов филтър така и 
хартиена торбичка. Без хартиена торбичка 
прахът може да премине през дунапрена, да 
навлезе в двигателя и да го изгори. 

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ МОДЕЛИТЕ: 

МОДЕЛ СЪС СВЕТОДИОД ПРИ ПЪЛНА 

ТОРБИЧКА 

Светодиодният индикатор светва, когато 
торбичката е пълна. В такъв случай заменете 
торбичката възможно най-скоро и при 
необходимост почистете филтърната касета. 

 

Не използвайте устройството 

непрекъснато при светещ 
индикатор, защото е възможно 

прегряване с тежки последствия 
за двигателя. 

 
ВНИМАНИЕ: 

 При почистване на особено меки 

повърхности 

като например тапицерии, килими 
или мокети и др. е възможно 
индикаторът да просветне и без 
торбичката да е пълна. Просто 
повдигнете четката от повърхността и 

светодиодът ще изгасне. 

 
МОДЕЛ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТАКТ 

Този контакт обикновено е предвиден за 
свързване на машина за метене на килими. 

 

ВНИМАНИЕ: 
Максималната мощност на 

контакта 

е 250W. 
Не свързвайте аксесоари с по-висока 
мощност. 

Опасност от токов удар и пожар! 

 
МОДЕЛ С ТЕРМИЧН ЗАЩИТА 
НА ДВИГАТЕЛЯ: 

 
Термичната защита на двигателя се 
задейства при опасно прегряване както на 
двигателя така и на устройството. Всеки път, 
когато температурата надвиши фабрично 
зададената стойност, двигателят се изключва 
автоматично. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Задействането на това 
приспособление обикновено се 

дължи на запушване на следните 
компоненти: 

* Торбичка за прах 

* Филтърна касета 

* Маркуч/Аксесоари 
Издърпайте щепсела и почистете 
гореспоменатите компоненти. След 
това прахосмукачката автоматично 
ще се включи (обикновено след 20 до 
30 минути). 
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Rheinland Elektro Maschinen  group 

Made in E.U. 

 

 

СЕ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ 

  
ПРОДУКТ: Прахосмукачка 
МОДЕЛ: MC 2600 S 

ДЕКЛАРАЦИЯ: Устройството е произведено в съответствие със 
следните наредби: CE-Директива за машини 2006/42/EC 

CE-Директива за ниско напрежение 2006/95/EC 
CE-Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC 

ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ: 
IEC 60335-1:2004 

IEC 60335-2-69:2005 
EN 55014 -1:2000+A1:2001+A2:2002 

EN 55014 -2:1997+A1:2001 
EN 61000 -3-2:2000 

EN 61000 -3-3:1995+A1:2001 
EN 61000 -3-11:2000 (където е приложимо) 

EN 50366 (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Генерален мениджър: Продуктов мениджър Дата: 

Март 02, 2010г. 
Rheinland Elektro Maschinen Group Bostjan P. Aaron C. 
Žeje pri Komendi 110, SI - 1218 Komenda - EU 

Head office for Easteren and Central Europe 
Laafeld 151, A - 8490 Laafeld - EU 
exp@rem-maschinen.com 
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ГАРАНЦИОННА КАРТА 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:    

МОДЕЛ:    

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ:     

ПОДПИС И ПЕЧАТ:       

СЕРИЕН НОМЕР:    

Освен ако не е указано друго, гаранционният срок е 12 месеца от датата на доставка. 

Не се издава дубликат на гаранционната карта. 

 
Декларация за гаранция: 

 
 Тази гаранция важи за всички дефекти на материалите и изработката. 

 Това устройството ще работи безгрешно, ако спазвате инструкциите и го използвате по 

предназначение. 

 Устройство, което е предназначено за хоби или за битови нужди, не трябва да се използва за 

търговски/професионални цели. 

 Всякакви повреди или дефекти, които изникнат при нормална употреба, ще бъдат отстранени в 

рамките на 45 дни след предаване на продукта. 

 Продукти, които не бъдат ремонтирани в рамките на 45 дни, ще бъдат заменени с нови, или пълната 

цена на покупката ще бъде възстановена. 

 Ако ремонта по време на гаранционния срок трае по-дълго от 1 ден, това време ще бъде добавено 

към гаранционния период. 

 Гаранционният срок започва от деня на покупката, което може да бъде удостоверено с 

гаранционната карта и оригиналната разписка. 

 Ние не поемаме отговорност за щети (пропуснати ползи, материални щети), които възникнат при 

употреба или злоупотреба с устройството. 

 Устройствата, които бъдат заведени за ремонт, трябва да бъдат чисти, в противен случай ние ще 

Ви начислим разходите за почистване. 
 Всички резервни части ще са налични за най-малко 5 години след покупката. 

 Ако местните разпоредби се различават от гореспоменатите, то ще бъдат спазени местните 

разпоредби. 

 

Гаранционни условия: 

 

Гаранцията е невалидна: 

 
 Ако устройството не бъде използвано по предназначение или съгласно инструкциите. 

 Ако устройството бъде използвано за търговски/професионални цели. 

 Ако при транспортирането възникнат щети. 

 При претоварване. 

 Ако устройството се използва от неоторизирани лица. 

 При механични или физически щети. 

 Поради небрежност или неправилна употреба. 

 Ако гаранционната карта не бъде потвърдена и/или не бъде представена оригинална разписка. 

 За износващи се части. 
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