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Українська
Призначення

Ваш ручний пилосос Вlack & Decker Dustbuster® призначений для
вакуумної чистки. Даний прилад призначений тільки для
побутового використання.

Перед використанням приладу уважно
прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Інструкції з техніки
безпеки
Увага! Уважно
прочитайте всі
інструкції з безпеки і
керівництво по
експлуатації.

Недотримання всіх
перерахованих нижче
правил безпеки та
інструкцій може призвести
до ураження електричним
струмом виникнення пожежі
та/або отримання важкої
травми.
Увага! При використанні
приладів з живленням від
акумулятора дотримання
правил по техніці безпеки і
дотримання даних
інструкцій дозволить
знизити ймовірність
виникнення пожежі,
протікання акумуляторів
отримання травм та
ушкоджень.
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♦ Перед використанням
приладу уважно прочитайте дане
керівництво по експлуатації.
♦
Призначення приладу
описується в даному керівництві
по експлуатації. Використання
будь-яких речей або
пристосувань, а так само
виконання даним приладом
будь-яких видів робіт, не
рекомендованих даними
керівництвом по
експлуатації,може призвести до
нещасного випадку.
♦
Збережіть цей посібник для
подальшого звернення до нього.

Використання приладу
♦
Не використовуйте прилад
для збирання рідин і
легкозаймистих речовин.
♦
Не використовуйте прилад
поряд з водою.
♦
Не занурюйте прилад у
воду.
♦
Ніколи не тягніть за кабель
зарядного пристрою, щоб
відключити зарядний пристрій від
штепсельної розетки.Не
піддавайте кабель заряд-
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ного пристрою від впливу
високої температури, масла і
тримайте його подалі від
гострих предметів і кутів.
♦
Даний прилад може
використовуватися дітьми
старше 8-ми років і людьми зі
зниженими фізичними,
сенсорними та й розумовими
здібностями або не мають
необхідного досвіду або досвіду
якщо вони виконують роботу під
наглядом або отримали інструкції
щодо безпечної роботи з цим
приладом і усвідомлюють
наявність потенційної небезпеки
при його використанні.Не
дозволяйте дітям гратися з
приладом. Не дозволяйте дітям
проводити чищення та технічне
обслуговування приладу без
нагляду.

♦
Не використовуйте прилад,
якщо пошкоджена або несправна
якась його деталь.
♦
Ремонтуйте або замінюйте
пошкоджені або несправні деталі
тільки в авторизованому
сервісному центрі.
♦
Регулярно перевіряйте
кабель зарядного пристрою на
наявність пошкоджень і ознак
зносу. Зарядний пристрій з
пошкодженим або несправним
кабелем підлягає заміні.
♦
Ні в якому разі не знімайте
і не замінюйте деталі, за
винятком деталей, вказаних в
даному керівництві по
експлуатації.

Додаткові та інструкції з
безпеки
Після використання

♦
Перед чищеннямзарядного
пристрої або зарядної бази
♦
Перед початком
експлуатації,завжди перевіряйте завжди від'єднуйте зарядний
пристрій від джерела живлення.
справність приладу.
♦
Зберігайте не
Переконайтеся у
відсутності-відповідно поламаних використовуваний прилад в
деталей,пошкодженних вимикачів сухому місці.
та інших дефектів, здатних
вплинути на роботу приладу.

Огляд і ремонт
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♦ Діти не повинні мати доступ
до прибраним на зберігання
приборам.

часу робіть регулярні перерви
в роботі.
♦ Погіршення слуху.

Залишкові ризики

Акумулятори та зарядні
При роботі даним приладом
пристрої
можливе виникнення додаткових
Акумулятори
залишкових ризиків,які не
увійшли до описані тут правила
техніки безпеки. Ці ризики
можуть виникнути при
неправильному або тривалому
використанні вироби і т.
п.Незважаючи на дотримання
відповідних інструкцій з техніки
безпеки та використання
запобіжних пристроїв,деякі
залишкові ризики неможливо
повністю виключити.До них
відносяться:
♦
Травми в результаті
торкання обертових/рухаються
частин приладу.
♦ Ризик отримання травми під
час зміни деталей або насадок.
♦
Ризик отримання травми,
пов'язаний з тривалим
використанням приладу. При
використанні приладу протягом
тривалого періоду
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♦ Ні в якому разі не
намагайтесь розібрати
акумулятор.
♦
Не занурюйте акумулятору
воду.
♦
Не піддавайте акумулятор
впливу високих температур.
♦
Не зберігайте в місцях, де
температура може перевищити
40 °С.
♦
Заряджайте акумулятор
тільки при температурі
навколишнього середовища в
межах 10°С-40°С.
♦
Заряджайте тільки
зарядними пристроями, що
входять в комплект поставки
приладу.Використання
невідповідного зарядного
пристрою може стати причиною
ураження
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електричним струмом або
перегріву акумулятора.
♦ Утилізуйте відпрацьовані
акумулятори, дотримуючись
інструкції-операціях розділу
«Захист навколишнього
середовища».
♦ Не ламайте/не згинайте
акумулятор шляхом
прокалування або удару, оскільки
це може створити ризик
отримання травми і виникнення
пожежі.
♦ Ні в якому разі не намагайтесь
заряджати пошкоджений
акумулятор!
♦ В критичних ситуаціях з
акумулятора може витекти
рідина (електроліт). Якщо Ви
помітили рідина на акумуляторі,
акуратно витріть її тканиною.
Уникайте контакту з шкірою.
♦ При попаданні рідини нашкіру
або в очі дотримуйтесь
приведеним нижче інструкцій:
Увага! Рідина, що витекла з
акумулятора, може завдати
шкоди здоров'ю і пошкодити
обладнання. При попаданні
електроліту на шкіру, негайно
змийте його водою. Якщо
з'явиться

почервоніння, біль або
роздратування, негайно
зверніться за медичною
допомогою. При потраплянні
електроліту в очі,негайно
промийте їх проточною водою і
зверніться за медичною
допомогою.
Зарядні пристрої
Ваше зарядний пристрій було
розроблено для конкретного
напруги. Завжди перевіряйте,чи
відповідає напруга,вказана на
табличці з технічними
параметрами, напрузі
електромережі.
Увага! Ні в якому разі не
намагайтеся замінити зарядний
блок стандартним мережевим
штепселем.
♦ Використовуйте Ваш зарядний
пристрій Вlack & Decker тільки
для зарядки акумулятора
приладу, в комплект поставки
якого він входить. Акумулятори
інших марок можуть розірватися,
що приведе до отримання
травми чи пошкодження
пристрою.
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♦ Ні в якому разі не намагайтесь
зарядити неперазаряджаємі
акумулятори.
♦ Щоб уникнути нещасного
випадку, заміна пошкодженого
кабелю живлення повинна
проводитися тільки в
авторизованому сервісному
центрі Вlack & Decker.
♦ Не занурюйте зарядний
пристрій у воду.
♦ Не розбирайте зарядний
пристрій.
♦ Не використовуйте зарядний
пристрій в якості об'єкта для
проведення випробувань.
♦ Зарядка приладу/акумулятора
повинна проводитися в добре
провітрюваному місці.

Електробезпека
Маркування зарядного пристрою
Перед використанням приладу уважно
прочитайте цю інструкцію з експлуатації.Даний
прилад захищений подвійною ізоляцією, що
виключає потребу у заземлювальному
провіднику. Слідкуйте за напругою електричної
мережі,воно повинно відповідати величині,
зазначеної на інформаційній табличці
приладу.Оберігає від короткого замикання
ізолюючий трансформатор. Живлення
ізольовано від трансформатору

Зарядний пристрій автоматично вимикається, якщо
температура навколишнього середовища стає занадто
високою. Зарядний пристрій стає непрацездатним.
Від'єднайте зарядний пристрій від електромережі і
віднесіть його в ремонт в авторизований сервісний
центр.
Зарядний пристрій призначений тільки длявикористання всередині
приміщень.

Технічне обслуговування
Ваш акумуляторний прилад Вlack & Decker розрахований
на роботу протягом тривалого часу при мінімальному
технічному обслуговуванні. Строк служби і надійність
приладу збільшується при правильному догляді і
регулярного чищення.
Увага! Перед проведенням технічного обслуговування
акумуляторного приладу:

♦ У разі наявності вбудованого акумулятора, повністю
розвантажите акумулятор і вимкніть прилад.
♦ Ваш зарядний пристрій не вимагає ніякого додаткового
технічного обслуговування, крім регулярного чищення.
♦ Регулярно очищайте вентиляційні отвори
приладу/зарядного пристрою м'якою щіткою або сухою
тканиною.
♦ Регулярно очищайте корпус двигуна вологою тканиною.
Не використовуйте абразивні чистячі засоби,а також
засоби на основі розчинників.

Захист навколишнього середовища
Pоздільний збір. Цей виріб не можна
викидати разом із звичайними
побутовими відходами

Якщо одного разу Ви захочете замінити виріб Вlack &
Decker або Ви більше в ньому не потребуєте, не
викидайте його разом з побутовими відходами. Віднесіть
виріб в спеціальний приймальний пункт.
Роздільний збір виробів з вичерпаним терміном
служби і їх упаковок дозволяє пускати їх в
переробку і повторно використовувати.
Використання перероблених матеріалів
допомагає захищати навколишнє середовище від
забруднення та знижує витрату сировинних
матеріалів.
Місцеве законодавство може забезпечити збір старих
електроприладів окремо від побутового сміття на
муніципальних звалищах відходів, або ви можете здавати
їх в торговельному підприємстві при купівлі нового виробу.
Фірма Вlack & Decker забезпечує прийом і переробку
виробів що відслужили свій строк. Щоб
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виріб в будь-який авторизований сервісний центр, який
збирає їх за нашим дорученням.
Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого
найближчого авторизованого сервісного центру,
звернувшись у Ваш місцевий офіс Вlack & Decker за
адресою, вказаною в даному керівництві по експлуатації.
Крім того, список авторизованих сервісних центрів Вlack &
Decker і повну інформацію про нашому післяпродажному
обслуговуванні і контакти Ви можете знайти в інтернеті за
адресою www.2helpU.com

zst00277332 - 16-10-2015
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ȻɅȿɄ ȿɇȾ ȾȿɄɄȿɊ
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ
ɒɚɧɨɜɧɢɣ ɩɨɤɭɩɰɸ!
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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ȼɿɬɚɽɦɨ ȼɚɫ ɡ ɩɨɤɭɩɤɨɸ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Black & Decker ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɦɨ ȼɚɦ
ɫɜɨɸ ɜɞɹɱɧɿɫɬɶ ɡɚ ȼɚɲ ɜɢɛɿɪ.
ɇɚɞɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ
ɬɟɪɦɿɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ
ɬɭɪɛɨɬɢ ɧɚɲɢɯ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɫɥɭɠɛ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɭ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ȼɚɦ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ
ɥɢɲɟ ɞɨ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ,
ɚɞɪɟɫɢ ɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɹɤɢɯ ȼɢ ɡɦɨɠɟɬɟ ɡɧɚɣɬɢ
ɜ Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɨɦɭ ɬɚɥɨɧɿ ɚɛɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɿ.
ɇɚɲɿ ɫɟɪɜɿɫɧɿ ɰɟɧɬɪɢ – ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɚɥɟ ɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧ
ɬɚ ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ.
ɉɪɢ ɤɭɩɿɜɥɿ ɜɢɪɨɛɭ ɜɢɦɚɝɚɣɬɟ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɡɚ ȼɚɲɨʀ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ
ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɭ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ ȼɚɫ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɡɚɩɨɜɧɟɧɨɝɨ Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɚɥɨɧɭ ɦɢ ɛɭɞɟɦɨ
ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɜɿɞɯɢɥɢɬɢ ȼɚɲɿ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɳɨɞɨ ɹɤɨɫɬɿ
ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ.
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɜɫɿɯ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɶ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨ
ɩɪɨɫɢɦɨ ȼɚɫ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɪɨɛɨɦ
ɭɜɚɠɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ ɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.
Ɂɜɟɪɬɚɽɦɨ ȼɚɲɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨɛɭɬɨɜɟ
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ.

2.

ɉɪɚɜɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɚɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ
ɽ ɞɿɸɱɟ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɬɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ɂɚɤɨɧ ”ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”.

3.

Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɜɢɪɿɛ ɫɤɥɚɞɚɽ
24 ɦɿɫɹɰɿ ɬɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɱɟɪɟɡ
ɪɨɡɞɪɿɛɧɭ ɬɨɪɝɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɢɪɨɛɭ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɢɪɿɛ ɧɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ.

4.

Ɍɟɪɦɿɧ ɫɥɭɠɛɢ ɜɢɪɨɛɭ - 5 ɪɨɤɿɜ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ,
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ”ɉɪɨ
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ”).

5.

ɇɚɲɿ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɬɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ
ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.

6.2.
6.3.

6.4.

Ƚɚɪɚɧɬɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ:
ɇɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɭ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ:
ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɭ.
Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ
ɭɞɚɪɧɢɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɬɚ
ɨɛ’ɽɦɚɯ, ɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɰɿɥɹɯ.
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɭ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ɋɬɢɯɿɣɧɨɝɨ ɥɢɯɚ.
ɇɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɦɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɜɩɥɢɜɚɯ ɧɚ ɜɢɪɿɛ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɞɨɳ, ɫɧɿɝ,
ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ, ɧɚɝɪɿɜ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ, ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɡɚɩɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɚɛɨ ɧɟ
ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ.
ɉɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɫɟɪɟɞɢɧɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɤɨɦɚɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɛɨ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ
ɧɟ ɽ ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,
ɫɬɪɭɠɤɢ, ɨɩɢɥɤɢ ɬɚ ɿɧ.
ɇɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ, ɩɿɞɞɚɧɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɨɡɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ
ɫɟɪɜɿɫɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ.
ɇɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɣɲɥɢ
ɡ ɥɚɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɨɫɭ, ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ, ɩɪɢɜɨɞɧɿ ɪɟɦɟɧɿ, ɜɭɝɿɥɶɧɿ
ɳɿɬɤɢ, ɧɨɠɿ, ɬɚ ɿɧ.
ɇɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɥɚɞɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɬɚ
ɞɟɬɚɥɟɣ. Ⱦɨ ɛɟɡɭɦɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ɜɢɪɨɛɭ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɨɹɜɚ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ ɚɛɨ ɨɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ
ɬɚ ɜɭɡɥɿɜ ɜɢɪɨɛɭ, ɩɨɬɟɦɧɿɧɧɹ ɚɛɨ ɨɛɜɭɝɥɸɜɚɧɧɹ
ɿɡɨɥɹɰɿʀ ɞɪɨɬɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɚ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ
ɜɢɫɨɤɨʀ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ.

ȼɢɪɨɛɧɢɤ:
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360004, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 137
603124, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɟ ɲ., ɞ. 300
603089, ɭɥ. ɉɨɥɬɚɜɫɤɚɹ, ɞ. 32
603086, ɭɥ. Ⱦɨɥɠɚɧɫɤɚɹ, ɞ. 6 Ȼ
654041, ɭɥ. ɩɪ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ, ɞ. 58
301660, ɭɥ. Ɇɢɪɚ, ɞ.17 Ⱥ
353920, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ Ⱦɟɫɚɧɬɧɢɤɨɜ, ɞ. 61
630091, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 52
249034, ɭɥ. Ʉɚɛɢɰɢɧɫɤɚɹ Ƚɨɫ Ɂɚɪɹ ʋ244
644001, ɭɥ. ɒɟɛɚɥɞɢɧɚ, ɞ. 199, ɤ. 1
302030, ɭɥ. ɋɬɚɪɨ-Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 7
460050, ɭɥ. Ɍɨɦɢɥɢɧɫɤɚɹ ɞ. 238/1
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 90
462421, ɭɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 211
440600, ɭɥ. Ƚɥɚɞɤɨɜɚ, ɞ. 10
614064, ɭɥ. Ƚɟɪɨɟɜ ɏɚɫɚɧɚ, ɞ. 41
185031, ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ɞ. 4
180006, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɞ. 33
357500, ɭɥ. ɋɭɜɨɪɨɜɫɤɢɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 1 Ⱥ
344004, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, ɞ. 140

ɍɠɦɠɯɩɨ
(8553) 30-01-01
(3955) 77-91-02
(8182) 27-00-49, 29-35-86, 61-64-88
(8512) 35-14-46, 35-14-46
(8512) 59-97-00, (908) 617-20-86
(8512) 45-03-21
(39151) 6-23-22
(3852) 61-77-12
(3852) 45-58-47
(4722) 31-82-48, 34-61-29
(4722) 55-26-43
(4162) 42-30-70
(83159) 9-35-58
(3953) 40-90-23
(4832) 68-71-75, 33-34-06, 33-12-06
(4832) 41-71-44, 33-34-09
(81153) 3-71-20
(423) 234-57-12, 246-32-47
(8672) 51-32-23, 74-59-77
(4922) 38-27-90
(4922) 37-06-05
(8442) 94-52-49
(8442) 55-00-11
(8442) 55-00-11
(8443) 55-00-99
(8172) 74-30-63
(473) 261-96-35
(950) 171-60-05
(343) 251-94-94
(343) 219-28-47, 264-04-40
(4932) 47-54-14, 32-65-42
(4932) 30-67-00
(3412) 93-24-19
(3412) 73-95-85
(3952) 22-60-29, 22-87-24
(3952) 77-91-02, 77-93-87
(8362) 41-97-70
(843) 211-99-01 (02,03,04)
(843) 525-44-15
(843) 262-01-01, 262-27-65
(4012) 59-06-06, 59-06-13
(4842) 23-65-03, (920) 617-81-91
(84457) 5-27-27
(3842) 64-01-01, 64-28-00
(8332) 64-66-56
(8332) 35-80-24, 35-80-25
(49232) 4-58-66
(4942) 32-59-91
(4942) 32-59-91, (910) 376-00-10
(989) 800-86-32, (918) 977-76-22
(3912) 61-98-99, 61-98-95
(3912) 41-86-40
(4712) 38-90-65
(4742) 74-06-96, 35-32-15
(4742) 31-92-69, 79
(3519) 49-26-77
(495) 737-81-59, 444-10-70
(8152) 47-47-25
(49234) 2-63-41
(8552) 33-23-12, 44-49-99
(8662) 40-29-83
(831) 275-35-03
(831) 416-78-80, 416-78-70
(831) 281-81-91
(3843) 73-83-17
(48762) 7-90-37
(8617) 63-50-10
(3832) 20-00-30
(48439) 9-07-46
(3812) 36-65-09, 36-64-33
(4862) 54-36-07
(3532) 53-26-11, 27-87-97
(3537) 42-10-99
(3537) 28-15-29
(8412) 55-32-27
(342) 240-25-39, 240-25-38
(8142) 74-72-42, 77-15-77
(8112) 72-45-55, 72-30-56
(8793) 38-27-57
(863) 207-21-06, 279-03-05

Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ
Ɋɹɡɚɧɶ
Ɋɹɡɚɧɶ
ɋɚɦɚɪɚ
ɋɚɦɚɪɚ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ
ɋɚɪɚɧɫɤ
ɋɚɪɚɬɨɜ
ɋɚɪɚɬɨɜ
ɋɟɪɩɭɯɨɜ
ɋɦɨɥɟɧɫɤ
ɋɨɤɨɥ
ɋɨɱɢ
ɋɨɱɢ
ɋɨɱɢ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
ɋɬɟɪɥɢɬɚɦɚɤ
Ɍɨɥɶɹɬɬɢ
Ɍɨɦɫɤ
Ɍɸɦɟɧɶ
Ɍɭɚɩɫɟ
Ɍɭɥɚ
ɍɡɥɨɜɚɹ
ɍɥɚɧ-ɍɞɷ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɥɶɹɧɨɜɫɤ
ɍɮɚ
ɍɯɬɚ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ
ɑɟɛɨɤɫɚɪɵ
ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ
ɗɧɝɟɥɶɫ
ɘɠɧɨ-ɋɚɯɚɥɢɧɫɤ
əɤɭɬɫɤ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ
əɪɨɫɥɚɜɥɶ
Ɋɫɣɻɧɨɶɤ Ɋɮɨɥɭ
ɋɚɪɚɧɫɤ
Ɍɜɟɪɶ

UA

Ⱦɨɧeɰьɤ
Ⱦɧіпро
Ɂɚɩɨɪіжжя
Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤіɜɫьɤ
Ʉɢїв
Ʌɶɜіɜ
Ɉɞeɫɚ
ɋeɜɚɫɬɨɩɨɥɶ
ɋіɦɮɟɪɨɩɨɥɶ
ɏɚɪкіɜ
Ʌɭɰьɤ
Ʉɪɢɜиɣ Ɋіɝ
ɏɟɪɫɨɧ

AM

ȿɪɟɜɚɧ

BY

Ɇɢɧɫɤ

KZ

GE

Ⱥɥɦɚɬɵ
Ⱥɤɬɨɛɟ
Ⱥɫɬɚɧɚ
ɍɫɬɶ-Ʉɚɦɟɧɨɝɨɪɫɤ
Ʉɭɫɬɚɧɚɣ
Ɍɛɢɥɢɫɢ

344079, ɭɥ. ɇɚɧɫɟɧɚ, ɞ. 77
390000, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ, ɞ. 14
390037, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ⱥɪɦɢɢ, ɞ.5
443052, ɭɥ. Ɂɟɦɟɰɚ, ɞ. 25
443080, ɭɥ. 4-ɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 66
190103, ɭɥ. ɧɚɛ. Ɉɛɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ, ɞ. 187, ɥɢɬɟɪ Ⱦ
190013, ɭɥ. Ɋɭɡɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 5/13, ɥɢɬɟɪ Ⱥ, ɩɨɦ. 6-ɇ
430026, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 144 Ⱥ
410003, ɭɥ. Ʉɭɬɹɤɨɜɚ, ɞ. 22
410039, ɭɥ. Ɍɚɧɤɢɫɬɨɜ, ɞ. 37
142200, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɲ., ɞ. 6
214004, ɭɥ. 2-ɣ Ʉɪɚɫɧɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 14
162130, ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɋɜɨɛɨɞɵ, ɞ. 52
354000, ɭɥ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɞ. 78/8
354340, ɭɥ. ɋɬɚɪɨɧɚɫɵɩɧɚɹ, ɞ. 30/2
354000, ɭɥ. 20-ɣ Ƚɨɪɧɨɫɬɪɟɥɤɨɜɨɣ ɞɢɜɢɡɢɢ ɞ. 16
355002, ɭɥ. ɋɟɪɨɜɚ ɞ. 263
453118, ɭɥ. ɏɭɞɚɣɛɟɪɞɢɧɚ, ɞ. 202 Ⱥ
445000, ɭɥ. Ɉɮɢɰɟɪɫɤɚɹ, ɞ. 24
634061, ɭɥ. Ƚɟɪɰɟɧɚ, ɞ. 72
625026, ɭɥ. Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ, ɞ. 143, ɨɫɬ. Ƚɚɡɩɪɨɦ
352800, ɭɥ. Ⱥɪɦɚɜɢɪɫɤɚɹ, ɞ. 8 Ⱥ
300041, ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, ɞ. 24
301600, ɭɥ. Ɍɪɟɝɭɛɨɜɚ, ɞ. 31 Ⱥ
670031, ɭɥ. ɋɚɯɶɹɧɨɜɨɣ, ɞ. 9 ȼ
432071, ɭɥ. ɩɪ-ɬ ɇɚɪɢɦɚɧɨɜɚ, ɞ. 1
432063, ɭɥ. Ɇɢɧɚɟɜɚ, ɞ. 6
450078, ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, ɞ. 101
169300, ɭɥ. ɉɪɨɟɡɞ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ , ɞ. 21
680014, ɭɥ. ɉɟɪɟɭɥɨɤ Ƚɚɪɚɠɧɵɣ ɞ. 4
428000, ɭɥ. Ȼɚɡɨɜɵɣ ɩɪɨɟɡɞ, ɞ. 8 Ȼ
454138, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɰɟɜ, ɞ. 7
413113, ɭɥ. ɉɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 186
693005, ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ, ɞ. 29
150014, ɭɥ. ɩɟɪ. ȼɢɥɸɣɫɤɢɣ, ɞ. 6, ɩɚɜ. 8
150014, ɭɥ. Ɋɵɛɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 30/30
150040, ɭɥ. ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 37/73, ɩɨɦ. 69, 70, 71
430026, ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, ɞ. 144 Ⱥ
ɧɚɛ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 142
Ɏɥɫɛїɨɛ
83018, вɭɥ. ȿɪɲɨɜɚ ɞ. 10
49038, вɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚ, ɞ. 6
69057, вɭɥ. 40 ɥɟɬ Радянскої України, ɞ. 86Ȼ
76000, вɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤɚ, ɞ. 8
04073, вɭɥ. ɋиɪɟɰьɤɚ, ɞ. 33ɒ
79020, вɭɥ. Ɂɚɦɚɪɫɬиɧіɜɫьɤɚ, ɞ. 76
65033, вɭɥ. ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɚ, ɞ. 29Ⱥ
99003, вɭɥ. Ʌɶɜɚ Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɞ. 7
95011, вɭɥ. Ʉɪиɥɨɜɚ, ɞ. 21/22
61001, вɭɥ. ɘɥіɹ ɑɢɝɢɪɢɧɚ, ɞ. 13
43024, ɩɪ. ɋɨɛɨɪɧɨɫɬі, ɞ. 11 ɚ
50000, ɩɪ. Ɇɢɪу, ɞ. 16
73000, вɭɥ. Ⱦɪɨɜɧɢɤɚ, ɞ. 12
Ȼɫɧɠɨɣɺ
0070, ɭɥ. ȼɚɪɞɚɧɚɧɰɚ, ɞ. 28
ȼɠɦɛɫɮɬɷ
220049, ɭɥ. ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚɹ, ɞ. 13, ɤ. 8
Ʌɛɢɛɰɬɭɛɨ
050060, ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 3Ⱥ
030000, ɭɥ. ɋɚɧɤɢɛɚɣ Ȼɚɬɵɪɚ, ɞ. 4 Ʌ
010000, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 37/1
070003, ɭɥ. Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɞ. 4/19
110000, ɭɥ. ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ, ɛɭɬɢɤ ʋ 35
Ⱦɫɮɢɣɺ
0141, ɭɥ. Ʉɫɚɧɫɤɚɹ ʋ22

(863) 295-74-65
(4912) 28-20-16, (800) 100-80-33
(4912) 32-07-81
(846) 955-24-14
(846) 342-52-61
(812) 777-0-111, 251-83-39
(812) 647-35-68
(8342) 23-32-23
(8452) 27-26-55, 27-31-46
(8452) 43-17-23
(4967) 76-12-80
(4812) 32-15-42, 32-14-73
(81733) 2-29-79, 2-26-72
(8622) 64-87-68
(8622) 40-20-64
(8622) 241-25-92
(8652) 94-55-15
(3473) 41-41-19
(8482) 51-58-13, 51-54-48
(3822) 52-25-02, 52-34-73
(3452) 31-03-11, 20-55-97
(918) 600-32-42
(4872) 55-87-21
(48731) 6-29-64
(3012) 43-70-54, 43-58-61
(8422) 37-01-46
(8422) 30-79-03
(347) 246-31-86
(8216) 74-84-34
(4212) 40-07-78
(8352) 57-39-62
(351) 267-50-01, 267-50-04
(8453) 55-85-78
(4242) 46-22-08
(4112) 32-10-15
(4852) 20-05-28, 20-05-29
(4852) 73-34-91
(8342) 23-32-23
(4822) 52-27-87
38(062) 349-24-20, 349-24-30
38(056) 770-60-28
38(061) 220-28-13
38(0342) 50-24-04
38(044) 581-11-25
38(0322) 24-72-13, 24-72-51
38(0482) 37-61-76
38(0692) 55-23-34
38(0652) 600-936
38(057) 731-97-22,24,26
38(0332) 29-97-90
38(056) 404-03-45
38(0552) 39-06-90
(37410) 57-02-31
(017) 280-77-81, 280-76-93
(727) 244-64-46
(7132) 53-86-80
(7172) 47-81-37
(7232) 53-45-44
(7142) 39-25-24
(832) 260 94 49

Сервісна мережа BLACK & DECKER стає більше.
Інформацію про обслуговування можна дізнатися за телефоном
(044) 507 05 17
http://www.blackanddecker.ua
ɂɫɩɪɚɜɧɵɣ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪ ɩɨɥɭɱɢɥ(ɚ), ɫ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(a)/
ɋɩɪɚɜɧɢɣ ɬɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɨɬɪɢɦɚɜ(ɥɚ), ɫ ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦɢ ɡɚɛɨɜ´ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧ(ɚ)/
ɋɩɪɚ¿ɧɵ ɿ ɩɨ¿ɧɚɫɰɸ ɭɤɚɦɩɥɟɤɬɚɜɚɧɵ ɬɚɜɚɪ ɚɬɪɵɦɚ¿(ɥɚ), ɡ ɝɚɪɚɧɬɵɣɧɵɦɿ ɭɦɨɜɚɦɿ ɚɡɧɚɺɦɥɟɧɵ(ɚ)/
Ɍνɡɭ ɠϞɧɟ ɬɨɥɵΧ ɠɢɧɚΧɬɚɥΟɚɧ ɬɚɭɚɪ Χɚɛɵɥɞɚɞɵɦ, ɤɟɩɿɥɞɿɤ ɲɚɪɬɬɚɪɵɦɟɧ ɬɚɧɵɫɬɵɦ/
Ɍ͚ɡɚɬɢɥɝɚɧ ɜɚ ɬɭɥɢɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɥɢ ɦɚɯɫɭɥɨɬɧɢ ɨɥɞɢɦ, ɝɚɪɚɧɬɢɹ ɲɚɪɬɥɚɪɢ ɛɢɥɚɧ ɬɚɧɢɲɢɛ ɱɢɤɞɢɦ“
ɉɨɞnɢɫɶ nɨɤɭnɚɬɟɥɹ/ ɉɿɞnuɫ noɤɭnɰɹ/ ɉɨɞnɿɫ nɚɤɭnɧɿɤɚ/ ɋɚmɵn ɚɥɭɲɵɧɵί Χɨɥmaɧɛɚɫɵ/ ɏaɪuɞɨɪɧuɧɡ uɦɡɨɫu

Частини пилосомоку
Ваш пристрій може мати всі або декілька
з частин:
1. Клавіша пускового вимикача
2.Ручка
3.Висувниий гнучкий шланг
4.Сопло
5.Затиск для насадок
6.Світлодіодний індикатор заряду
7.Вікно пилосбірника
8.Пилосбірник
9.Комбінована насадка 2в1
10.Довга вузька насадка
11.Насадка для очищення шерсті
12.Клавіша пускового вимикача
13.Клавіша включення обертаючої щітки
14.корпус вертикального пилососа
15.Напольна насадка
16.Зарядна база
Увага:Насадка(11)призначення для чистки
поверхноь від шерсті і не може бути
використанна на тваринах
Ȼɥɮɧɮɦɺɭɩɫ
Всередині нему обслуговуваних частин
Для безпечної утилізації акумулятора і
його деталей віддайте пристрій в авторизований
сервісний центр Black&Decker
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Напруга
Ⱥɤɦɭɥɹɬɨɪ
Вага

Технічні характеристики

ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤу
Ɍɢɩ
ɤɝ

SVFV3250L
(H1)
32,4
Li-ion
3,58

SVFV3250LR
(H1)
32,4
Li-ion
3,58
ETPCA-405050WV
ETPCA-405050WB
220-240

Зарядний пристрій
Вхідна напруга
Вихідна напруга
Вихідний струм
Приблизний час зарядки
Вага

0,68

ɤɝ

40
500
4

ȼ змінн .
струму
ȼ ɩɨɫɬ. стр.
ɦȺ
г
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Можливі несправності і способи їх вирішення

Режими горіння світлодіодного індикатору

Перегрів акумулятору

Режими горіння світлодіодного індикатору
зарядка

Акумулятор не працює

Вирішення

Перед тим як продовжити роботу дайте акумулятору охолонути

Вирішення

Впевнетесь що зарядний пристрій підходить под пилососа. Якщо не справність все
ще є сдайте акумулятор і зарядний пристрій в сервісний центр

Зарядний пристрій не працює

12

Частини пристрою

11

Чистка вихлопного фільтру

Витріть тканиною або сухою
вологою щіткою

Ретельно висушіть фільтр

10

Зберіть пристрій після чистки фільтру або продовжуйте вологу очистку фільтру

Вимийте фільтр

Ретельно висушіть

Чистка підлогової насадки

9

Чистка циклонного фільтру

Постучіть для очищення

8

Очищення

Постучіть, щоб очистити

Щоб підтримувати силу всмоктування на належному рівні, потрібно регулярно чистити фільтр

7

Увімкнення/вимкнення

Гнучкий шланг

Додтакові аксесуари

Встановлення насадок

6

Режими роботи світодіодного індикатора

При відображенні рівня заряду акумулятора світлодіодний індикатор буде горіти так само як при зарядці

Кизький рівень заряду

Акумулятор розряджено

Виймання ручного пилососа

5

Режими роботи світодіодного індикатора

По завершенню зарядки індикатор погасне

Пристрій може бути залишенним підключеним до зарядного пристрою
і під час використання може нагріватися

Екɬɪɦɮɛɭɛɱіɺ

Кнопка увімкнення пилосмоку

Кнопка увімкнення щітки з силовим приводом

4

ɂɛɫɺɟɥɛ

Режими роботи світодіодного індикатора

3

Ɍɜіɫɥɛ

Відсік для зберігання насадок

2

Інструкція з експлуатації

