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Тек үй ішінде пайдалануға арналған.
Құрылғы желіге қосылған кезде, оны қараусыз қалдырмаңыз. 
Пайдаланбаған кезде жəне қызмет көрсетуден бұрын 
розеткадан суырып алыңыз.
Оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. 
Шаңсорғыш балалардың тарапынан немесе олардың жанында 
қолданылғанда ерекше көңіл бөліңіз.
Құрылғыны тазалағанда немесе оған техникалық қызмет 
көрсеткенде розеткадан ажыратыңыз.
Қуат сымы зақымдалған болса, жазатайым оқиғалардың Қуат сымы зақымдалған болса, жазатайым оқиғалардың 
қаупін азайту үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе 
сəйкес біліктілікке ие адамдар ауыстыруы керек.
Оны осы нұсқаулықта сипатталғандай ғана пайдаланыңыз. Тек 
өндіруші ұсынған қондырмаларды пайдаланыңыз.
Сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған құрылғыны Сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған құрылғыны 
пайдаланбаңыз. Егер шаңсорғыш ойдағыдай жұмыс істемесе, 
бөліктері жетіспейтін болса, құлап қалған, зақымдалған, 
сыртта қалдырылған немесе суға батырылған болса, қызмет 
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қозғалтқыш ішіндегі ұшқын жанғыш бу не шаңды тұтандыруы Қозғалтқыш ішіндегі ұшқын жанғыш бу не шаңды тұтандыруы 
мүмкін. Өрт немесе жарылыс қаупін азайту үшін жанғыш 
сұйықтық, газ, шаң, бензин немесе басқа отын, жеңіл 
сұйықтық, тазартқыш, майдың негізіндегі бояулар, табиғи газ, 
көмір шаңы, магний шаңы, астық шаңы, алюминий шаңы 
немесе оқ-дəрі жанында қолдануға болмайды.
Сымын ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз, сымды тұтқа Сымын ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз, сымды тұтқа 
ретінде пайдаланбаңыз, есікті сым үстінен жаппаңыз немесе 
сымды өткір жиектер мен бұрыштармен жанаса тартпаңыз.
Сымын ұстап тарту арқылы ажыратпаңыз. Оны ажырату үшін 
ашасын ұстаңыз.
Ашаны немесе құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.

1. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ
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Желдету саңылауларына ешқандай заттарды салмаңыз. 
Желдету саңылаулары бітелген болса, шаңсорғышты 
қолданбаңыз; ауа ағынына кедергі келтіруі мүмкін шаң, мамық, 
шаш немесе басқа да заттардан таза ұстаңыз.
Шаш, кең киім, саусақ пен барлық дене мүшелерін саңылаулар 
мен жылжымалы бөліктерден алшақ ұстаңыз.
Ажырату алдында құрылғыны өшіріңіз.
Сатыда тұрып тазалаған кезде аса мұқият болыңыз.Сатыда тұрып тазалаған кезде аса мұқият болыңыз.
Оны бензин секілді тұтанғыш немесе жанғыш сұйықтықтарды 
жинау үшін немесе мұндай сұйықтықтар бар жерлерде 
қолдануға болмайды.
Темекі, сіріңке немесе ыстық күл сияқты жанғыш немесе 
түтіндегіш заттарды жинамаңыз.
Құрылғыны шаң жинағыш қақсыз жəне/немесе сүзгілерсіз Құрылғыны шаң жинағыш қақсыз жəне/немесе сүзгілерсіз 
пайдаланбаңыз.
Шаңсорғышты қарап шығып, барлық затбелгілер мен 
нұсқауларды орындаңыз.
Шлангінің, жалғастырғыш тетіктердің жəне басқа 
саңылаулардың ұштарын бетіңіз бен денеңізден алшақ ұстаңыз.
Шаңсорғыш шлангісін жалғау не алу алдында құрылғыны Шаңсорғыш шлангісін жалғау не алу алдында құрылғыны 
əрдайым ажыратыңыз.

Ересектердің бақылауында болған жағдайда жəне құрылғыны 
қауіпсіз жолмен пайдалану жөнінде нұсқаулар алып, қамтылған 
қауіптерді түсінетін жағдайда, 8 жастан асқан балалар мен 
физикалық, сезу жəне ойлау қабілеті шектеулі немесе 
пайдалану бойынша тəжірибесі мен білімі жоқ тұлғалар осы 
құрылғыны пайдалана алады. Балалардың осы құрылғымен 
ойнауына жол бермеңіз. Тазалау жəне пайдаланушы тарапынан 
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балаларға техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балаларға 
ересектердің бақылауынсыз орындауға болмайды.

1. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ



Шаңсорғышты бөлме ішінде сақтаңыз. Сүрініп қалмас үшін 
шаңсорғышты пайдаланғаннан кейін жинап қойыңыз.
Дұрыс емес кернеу пайдаланылғанда қозғалтқышқа зақым 
келуі жəне пайдаланушы жарақат алуы мүмкін. Дұрыс кернеу 
құрылғының зауыттық тақтайшасында көрсетілген.
Құрылғыны осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғаннан 
басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
Егер шаңсорғыш зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін Егер шаңсорғыш зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін 
оны өндіруші, қызмет көрсету өкілі немесе тиісті біліктілігі бар 
тұлғалар жөндеуі тиіс.
Құрылғыны сымның үстінен жүргізбеңіз.
Сымды ыстық беттерден алшақ ұстаңыз.
Сымын ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз, сымды тұтқа Сымын ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз, сымды тұтқа 
ретінде пайдаланбаңыз, есікті сым үстінен жаппаңыз немесе 
сымды өткір жиектер мен бұрыштармен жанаса тартпаңыз.
Ескерту:
Тек суық күл үшін нұсқаулықты қараңыз.
Күйе немесе тұтанатын заттарды сормаңыз.
Шаңсорғышты пайдаланғаннан кейін əрдайым босатып Шаңсорғышты пайдаланғаннан кейін əрдайым босатып 
тазалаңыз.

2. СИПАТТАМАСЫ

1.Тұтқа
2.Ажыратқыш 
3.Жоғарғы бөлігі 
4.Сүзгіге арналған себет 
5.Қорғаныш қалтқы 
   клапаны 
6.Қысқыш6.Қысқыш
7.Сорғыш келте құбыр
8.Барабан
9.Табан
10.Дөңгелектер
11.Тоқылмаған 
     материалдан жасалған 
     шаң жинағыш      шаң жинағыш 
12.Қағаз шаң жинағыш 

13.Кеуекті сүзгі 
14.Ылғалды 
     тазалауға 
     арналған қылшақ 
15.Шланг
16.Пластик түтіктер 
17.Қүыс саптамасы17.Қүыс саптамасы
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• Қуат сымы розеткадан суырып алынғанын тексеріңіз.
• Қысқыштарды    ашыңыз.
• Жоғарғы бөлігін    барабаннан    көтеріңіз.
• Барабанның    ішіндегісін шығарыңыз.
• Дөңгелектің    білігін суретте көрсетілгендей құрылғы 
  корпусының ұяшығына кіргізіңіз. Дөңгелек білігіндегі 
  домалақ саңылауға толық кіргенше дөңгелекті басыңыз.   домалақ саңылауға толық кіргенше дөңгелекті басыңыз. 
  Барабанды тік қойыңыз.

Үлгісі
Қуат көзі
Қуаттылығы
Сыйымдылығы

В- 50/60 Гц

2 л (шаң үшін)     5 л (су үшін)

Құрастыру

Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын 
алу үшін оны өндіруші, қызмет көрсету өкілі немесе 
тиісті біліктілікке ие тұлғалар ауыстыруы тиіс. 
Құрылғыны тазаламас немесе оған техникалық 
қызмет көрсетпес бұрын ашаны розеткадан 
шығарып алу керек. Барлық керек-жарақтардың 
дұрыс орналасқанына жəне ақаулардың жоқтығына 
көз жеткізу үшін оларды жалғап қолданар алдында көз жеткізу үшін оларды жалғап қолданар алдында 
тексеріңіз.

Ескерту:

ВT

3. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

4. ПАЙДАЛАНУ
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• Қуат сымы розеткадан суырып алынғанын тексеріңіз.
• Құлыптау қысқыштарын     босатыңыз.
• Ылғалды тазалау үшін берілген кеуекті сүзгіні     сүзгіге 
   арналған себетке орнатыңыз, содан кейін құлыптау үшін 
   қақпақтағы қысқыштарды төмен тартыңыз.
• Шлангінің үлкен ұшын бактың бүйіріндегі сорғыш келте 
   құбырға кіргізіңіз. Шланг жалғағышын бұраңыз жəне түтікті     құбырға кіргізіңіз. Шланг жалғағышын бұраңыз жəне түтікті  
   еден қылшағына жалғаңыз.
• Ашаны розеткаға салыңыз.
• Ауыстырып-қосқышты     басыңыз да, шаңсорғыш жұмыс істей 
бастайды.
•• Пайдалану кезінде шаң жинағыш толып кетіп, сору қуатының 
азайғанын байқасаңыз, ашаны электрлік розеткадан суырып 
алып, барабанды тазалаңыз.
• Екі қысқышты ашыңыз.
• Шаңға арналған барабанның жоғарғы бөлігін алып, ішінен 
сүзгіні шығарыңыз.

• a. Ылғалды тазалау: Берілген кеуекті сүзгіні     сүзгіге 
       арналған себетке    орнатыңыз.
   b. Құрғақ тазалау: Құрғақ тазалау үшін қағаз шаң 
       жинағышты    барабанның ішіндегі соратын жағына 
       орнатыңыз, содан кейін берілген тоқылмаған материалдан 
       жасалған шаң жинағышты    сүзгіге арналған себеттің үстіне 
       орнатыңыз.       орнатыңыз.
• Жоғарғы бөліктің жинағын барабанның үстіне 
   орналастырыңыз. Су ағып кетпеуі үшін жоғарғы бөлік жинағы 
   барабанның үстін толық жауып тұрғанына көз жеткізіңіз. 
   Жоғарғы бөліктің жинағын алып тастау үшін əрекеттерді кері 
   реттілік бойынша орындаңыз.
• Құлыптау үшін қысқыштарды төмен тартыңыз.
•• Шлангінің    үлкенірек ұшын сорғыш келте құбырға    кіргізіңіз. 
   Шланг жалғағышын бұраңыз.
• Түтікті еден қылшағына/қуыс саптамасына жалғаңыз да, ол 
   пайдалануға дайын болады.

Ылғалды тазалау
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шаңды үрлеп тазалаған кезде, шлангіні    үрлеуге арналған 
жалғағышқа    жалғаңыз.

Ескертпе:

Үрлеп тазалау 

Құрғақ тазалау - қағаз шаң жинағыш жəне тазалау - тоқылмаған 
материалдан жасалған шаң жинағыш

Қуат сымы розеткадан суырып алынғанын тексеріңіз.
Құлыптау қысқыштарын    босатыңыз.
Құрғақ тазалау үшін берілген қағаз шаң жинағышты    бак 
ішіндегі соратын жағына орнатыңыз, содан кейін берілген 
тоқылмаған материалдан жасалған шаң жинағышты    сүзгіге 
арналған себеттің үстіне орнатыңыз.
Сорғыш шлангіні     бактың бүйіріндегі саңылауға кіргізіңіз. Сорғыш шлангіні     бактың бүйіріндегі саңылауға кіргізіңіз. 
Шланг жалғағышын бұраңыз.
Түтікті    еден қылшағына    жалғаңыз жəне қақпақтағы 
құлыптау қысқыштарын бекітіңіз.
Ашаны розеткаға енгізіңіз.
Ауыстырып-қосқышты    басыңыз да, шаңсорғыш жұмыс 
істей бастайды.
Пайдалану кезінде шаң жинағыш толып кетіп, сору қуатының Пайдалану кезінде шаң жинағыш толып кетіп, сору қуатының 
азайғанын байқасаңыз, ашаны электрлік розеткадан суырып 
алып, барабанды тазалаңыз. Екі қысқышты ашыңыз.
Барабанның жоғарғы бөлігін алып, ішінен сүзгіні шығарыңыз.
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Ескерту:
• Шаңсорғышты іске қосу үшін ауыстырып-қосқышты 
  «|» күйіне бұраңыз.
• Шаңсорғышты өшіру үшін ауыстырып-қосқышты «О» 
   күйіне бұраңыз.
• Осы құрылғыны дене, сезу немесе ақыл-ой 
   қабілеттері шектеулі немесе тəжірибесі мен білімі    қабілеттері шектеулі немесе тəжірибесі мен білімі 
   жоқ тұлғалар (соның ішінде балалар) олардың 
   қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауында 
   болған жəне одан осы құрылғыны пайдалануға 
   қатысты нұсқау алған жағдайда пайдалана алады.
• Балалардың құрылғымен ойнамауына көз жеткізу 
   үшін оларды қадағалап отыру қажет.

Барабанды тазалау:
Жұмыстан кейін немесе барабан     шаң/сұйықтыққа толып 
кетіп, сору қуаты азайғанда, ашаны электрлік розеткадан 
суырып алып, барабанды тазалаңыз. Ол үшін екі қысқышты       
ашыңыз жəне сорғыш блок пен сүзгіні шығарып алыңыз. 
Сүзгіні шығарып, барабанды шаң/сұйықтықтан тазартыңыз.

5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
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Шаңсорғышты сақтауға қоймас бұрын барабанды босатып тазалаңыз. Қуат сымын 
құрылғыға айналдыра ораңыз. Керек-жарақтарды шаңсорғыштың жанында сақтаңыз, 
сонда олар қолжетімді болады. Шаңсорғышты бөлме ішінде сақтаңыз. Қуат сымы 
зақымдалған болса, жазатайым оқиғалардың қаупін азайту үшін оны өндіруші, қызмет 
көрсету агенті немесе сəйкес біліктілікке ие адамдар ауыстыруы керек.

Шаңсорғыш 
жұмыс істемейді

Шаң қозғалтқыш 
қақпағынан 
шығып тұр.

Көп мəртелі тоқылған сүзгі жоқ 
немесе зақымдалған.

Көп мəртелі тоқылған сүзгіні 
бекітіңіз немесе алмастырыңыз.

Нəтижелілігі 
төмен жəне 
қозғалтқыш/жыл
дамдық 
теңселеді.

Саптама, шланг немесе кіріс 
саңылаулары бітелген. Көп 
мəртелі тоқылған сүзгі 
бітелген.

Саптама, шланг немесе кіріс 
саңылауларында бітелген 
жерлердің бар-жоғын тексеріп 
шығыңыз. Сүзгіні шығарып 
тазалаңыз немесе жаңа сүзгіні 
орнатыңыз.

Қуат берілмейді.

Қуат сымы ақаулы.

Барабан толып кетті. Барабанды босатыңыз.

Қуат сымын, ажыратқыштарды, 
сақтандырғыштарды тексеріңіз.
Қуат сымын ажыратып тексеріңіз. 
Зақымдалған болса, оны кəсіпқой 
маманға жөндеуге беріңіз.

ЕСКЕРТУ: ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ 
АЛДЫНДА ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ.
БЕЛГІСІ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ ТҮЗЕТУ ƏРЕКЕТІ

6. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

7. САҚТАУ
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         АБАЙЛАҢЫЗ! Осы өнімді тұрмыстық қоқысқа тастауға 
болмайды, оның орнына WEEE Еуропа директивасына сəйкес 
келетін жинау орнына қайтару қажет. Кəдеге жарату бойынша кеңес 
алу үшін жергілікті өкілетті органдарға немесе қойма фирмасына 
хабарласыңыз. Содан кейін ол қоршаған ортаға əсерін азайту үшін 
кəдеге жаратылады немесе бөлшектенеді. Электрлік жəне 
электрондық жабдықтар құрамында қауіпті заттар болатындықтан, 
қоршаған орта мен адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.қоршаған орта мен адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.

KZ

7. САҚТАУ

8. БЕЛГІЛЕР

ЕСКЕРТУ - жарақат алу қаупін азайту үшін пайдаланушы 
пайдалану нұсқаулығын оқып шығуы керек.

Абайлаңыз/Ескерту.

Көз қорғанысын тағыңыз.

 Шаңнан қорғайтын масканы тағыңыз.

Қорғаныш қолғап киіп жүріңіз.

Суды сора алмайды.

 Суды сора алады. 

Пайдалануды бастау.

 Ажырату.

Күн көзімен құрғатыңыз..
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9. ЕО СТАНДАРТТАРЫНА СƏЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
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