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В данном руководстве содержатся важные сведения по 
безопасному использованию и обслуживанию пылесоса. В целях 
безопасности особенно внимательно прочтите все сведения, 
приведенные на страницах 4, 5. Храните данное руководство под 
рукой, чтобы в любое время обратиться к нему для справки.
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание опасности возгорания, поражения электрическим током, телесных повреждений или материального ущерба, перед 
использованием пылесоса прочтите и строго соблюдайте все указания. Данное руководство не охватывает все возможные 
случаи, которые могут произойти. Если при использовании пылесоса возникнут сложности, в которых невозможно разобраться, 
обратитесь в организацию технического обслуживания или производителю устройства. Данное устройство соответствует 
требованиям следующих Директив ЕС: Директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC, Директива по ЭМС 2004/108/EC.

Это предупреждающий знак.
Данный знак предупреждает о возможной опасности, которая может повлечь за собой ущерб или смертельный 
исход для вас и окружающих. Перед всеми сообщениями по технике безопасности находится предупреждающий 
знак и надпись «ОПАСНО!» или «ОСТОРОЖНО!».
Значение этих надписей приведено ниже.

Эта надпись предупреждает об опасных условиях или действиях, которые могут привести к 
тяжким телесным повреждениям вплоть до смертельного исхода.

Эта надпись предупреждает об опасных условиях или действиях, которые могут привести к 
телесным повреждениям или материальному ущербу.

•  Не включайте устройство в сеть, если ползунковый 
выключатель не стоит в положении OFF (выключено). 
Невыполнение этого требования может привести к телесным 
повреждениям или порче устройства.

•  Во избежание телесных повреждений во время сматывания 
кабеля питания избегайте препятствий и не подпускайте 
детей близко к пылесосу. 
Во время втягивания кабель движется очень быстро.

•  Отключайте электропитание, когда устройство не 
используется, перед его обслуживанием или чисткой. 
Невыполнение данного требования может привести к 
поражению электрическим током или телесным повреждениям.

•  Не используйте пылесос для подбора горящих или тлеющих 
предметов – окурков, горячей золы и т.п. 
Это может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или телесным повреждениям вплоть до 
смертельного исхода.

•  Не всасывайте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные 
вещества, такие как бензин, бензол, органические 
растворители, пропан в жидком или газообразном виде. 
Наличие паров этих веществ создает опасность возгорания 
или взрыва. Невыполнение вышеизложенных требований 
может привести к телесным повреждениям вплоть до 
смертельного исхода.

•  Не прикасайтесь влажными руками к пылесосу и 
штепсельной вилке. 
Это может привести к поражению электрическим током или 
телесным повреждениям вплоть до смертельного исхода.

•  Не вынимайте вилку из розетки, держась за провод. 
Это может привести к повреждению кабеля или поражению 
электрическим током. При отключении вилки от розетки 
тяните за саму вилку, но не за провод.

•  Не приближайте свисающие края одежды, волосы, пальцы и 
другие части тела к отверстиям и движущимся частям. 
Невыполнение данного требования может привести к 
поражению электрическим током или телесным повреждениям.

•  Не перетаскивайте и не переносите устройство, держа за кабель 
питания; не используйте кабель для перемещения устройства, 
не защемляйте кабель в дверях, осторожно перемещайте кабель 
вблизи острых краев и углов. Не передвигайте пылесос через 
кабель. Не приближайте кабель к нагретым поверхностям. 
Невыполнение вышеизложенных требований может 
привести к поражению электрическим током, телесным 
повреждениям, возгоранию или порче устройства.

•  В шланге находятся электрические провода. Не пользуйтесь 
им, если он поврежден, порезан или проколот. 
Невыполнение этого требования может привести 
к поражению электрическим током или телесным 
повреждениям вплоть до смертельного исхода.

•  Не разрешайте детям играть с устройством. Необходима 
особая осторожность, если дети пользуются устройством или 
находятся рядом с ним. 
Невыполнение этого требования может привести к телесным 
повреждениям или порче устройства.

•  Не пользуйтесь пылесосом, если кабель питания или сетевая 
вилка повреждены или неисправны. 
Невыполнение этого требования может привести к телесным 
повреждениям или порче устройства. Во избежание 
возникновения опасности, в подобных случаях обращайтесь 
в техническую службу компании LG Electronics.

•  Не пользуйтесь пылесосом, если он мокрый или внутрь могла 
попасть вода. 
Невыполнение этого требования может привести к телесным 
повреждениям или порче устройства. Во избежание 
возникновения опасности, в подобных случаях обращайтесь 
в техническую службу компании LG Electronics.

•  Прекратите пользоваться пылесосом в случае повреждения 
или утери какой-либо детали. 
Невыполнение этого требования может привести к телесным 
повреждениям или порче устройства. Во избежание 
возникновения опасности, в подобных случаях обращайтесь 
в техническую службу компании LG Electronics.

•  Не используйте удлинительный кабель при работе с пылесосом. 
Невыполнение этого требования может привести к 
возгоранию или порче устройства.

•  Используйте надлежащее напряжение сети. 
Использование ненадлежащего напряжения может привести 
к повреждению двигателя и телесным повреждениям 
пользователя. Номинальное напряжение питания указано на 
нижней части пылесоса.

•  Поставьте все органы управления в положение «выключено» 
перед отсоединением устройства от электросети. 
Невыполнение данного требования может привести 
к поражению электрическим током или телесным 
повреждениям.

•  Ни в коем случае не заменяйте сетевую вилку. 
Невыполнение вышеизложенных требований может 
привести к поражению электрическим током, порче 
устройства или телесным повреждениям вплоть до 
смертельного исхода. Если сетевая вилка не подходит к 
розетке, обратитесь к квалифицированному электрику для 
замены розетки. Для замены поврежденного кабеля питания 
обращайтесь к изготовителю, в его сервисную службу или 
квалифицированному лицу во избежание опасности.

•  Выполнение ремонта электрических устройств допускается 
только квалифицированным обслуживающим персоналом. 
Последствия ненадлежащего ремонта может представлять 
значительную опасность для пользователя.

•  Не приближайте пальцы близко к шестеренкам. 
Невыполнение данного требования может привести к 
телесным повреждениям.

ОПАСНО

Шестеренки

ОСТОРОЖНО

ОПАСНО
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ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

•  Не кладите какие-либо предметы на отверстия 
устройства. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства.

•  Не пользуйтесь устройством, если какие-либо 
отверстия на нем перекрыты, не допускайте 
скопления пыли, пуха, волос и других материалов, 
которые могут затруднить прохождение воздуха. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства.

•  Не пользуйтесь пылесосом без установленного 
надлежащим образом пылесборника и (или) 
фильтров. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства.

•  Всегда очищайте пылесборник после уборки 
чистящих средств для ковров или освежителей, 
порошков и мелкой пыли. 
Эти вещества засоряют фильтры, затрудняют проход 
воздуха и могут вызвать повреждение пылесоса. 
Невыполнение очистки пылесборника может 
привести к неустранимому повреждению пылесоса.

•  Не используйте пылесос для подбора острых твердых 
предметов, мелких игрушек, иголок, скрепок и т.п. 
Такие предметы могут повредить пылесос или 
пылесборник.

•  Храните пылесос в помещении. 
После работы уберите пылесос, чтобы не 
споткнуться об него.

•  Пылесос не предназначен для использования 
детьми младшего возраста и лицами с физическими 
недостатками без надлежащего надзора. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства или телесным повреждениям.

•  Используйте только те принадлежности и 
детали, которые поставлены или рекомендованы 
технической службой компании LG Electronics. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства.

•  Используйте устройство только так, как указано 
в данном руководстве. Используйте только 
рекомендованные или одобренные компанией LG 
приспособления и принадлежности. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства или телесным повреждениям.

•  Во избежание падения устройства и получения 
телесных повреждений, при чистке лестниц всегда 
ставьте пылесос внизу лестницы. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства или телесным повреждениям.

•  Используйте дополнительные насадки в режиме sofa 
(«диван»). 
Невыполнение данного требования может привести 
к порче устройства. При перемещении пылесоса 
берите его за ручку для переноски (стр. 12).

•  Если после опорожнения пылесборника зазвучит 
предупреждающий сигнал, вычистите пылесборник. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства.

•  При замене фильтров (фильтр частиц и воздушный 
фильтр) убедитесь в том, что они совершенно сухие. 
Невыполнение данного требования может привести к 
порче устройства.

•  Не сушите фильтры в духовке или микроволновой 
печи. 
Невыполнение данного требования может привести к 
возгоранию.

•  Не сушите фильтры в сушилке для одежды. 
Невыполнение данного требования может привести к 
возгоранию.

•  Не сушите фильтры на открытом огне. 
Невыполнение данного требования может привести к 
возгоранию.

• Не используйте непросохшие фильтры.

•  При повреждении кабеля питания, во избежание 
возникновения опасности, он должен быть заменен 
уполномоченным техническим персоналом компании 
LG Electronics.

•  Данное устройство не предназначено для 
использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими или умственными 
способностями или недостаточным опытом и 
знаниями, если они не находятся под наблюдением 
или не прошли инструктаж по использованию 
данного устройства у лица, ответственного за их 
безопасность. 
Следует проследить за тем, чтобы дети не играли с 
данным устройством.

• Не используйте для сбора строительного мусора. 

ОСТОРОЖНО

Тепловая защита :

Данный пылесос оснащен специальным термостатом, защищающим пылесос в случае перегрева 
двигателя. Если пылесос неожиданно отключится, выключите выключатель и отключите пылесос 

от электросети. Определите возможную причину перегрева пылесоса – заполнение пылесборника, 
засорение шланга или загрязнение фильтров. Если обнаружится, что причина перегрева именно в 
этом, устраните причину и не менее чем через полчаса попытайтесь вновь включить пылесос. По 
истечении получаса подключите пылесос к электросети и включите питание выключателем. Если 
пылесос все же не включается, обратитесь к квалифицированному электрику.
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Как пользоваться Сборка пылесоса

  Насадка для пола и ковра

Наденьте насадку на раздвижную трубу.

 Раздвижная труба

     •  Надежно прикрепите раздвижную трубу к 

рукоятке шланга.

     •  Для удлинения трубы сожмите пружинную 

защелку.

     • Раздвиньте трубу до нужной длины.

Пружинная защёлка

Раздвижная труба

Рукоятка шланга
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 Присоединение шланга к пылесосу

Вставьте соединительный патрубок гибкого шланга в место 

крепления на пылесосе. Для отсоединения гибкого шланга от 

пылесоса нажмите кнопку, находящуюся на соединительном 
патрубке, затем выньте соединительный патрубок из пылесоса.

Соединительный патрубок

Гибкий шланг
Кнопка

Место крепления

Щелк!
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Как пользоваться Работа с пылесосом

Индикатор и предупреждающий сигнал

•  При заполнении пылесборника 

начинает светиться индикатор 

на рукоятке шланга, звучит 
предупреждающий сигнал. 
Спустя приблизительно полторы 

минуты пылесос автоматически 

выключается и раздается 
предупреждающий звуковой 
сигнал. После опорожнения 
пылесборника пылесос вновь 

готов к использованию.

Приостановка работы

•  Если требуется на 

время прервать 

уборку (например, 
чтобы передвинуть 
мебель или ковер), 

воспользуйтесь 

приспособлением для 
закрепления насадки и 
шланга.

  -  Вставьте крючок на 

насадке в отверстие 

сбоку пылесоса.

Хранение

 

•  После выключения 

пылесоса и 

отсоединения сетевой 
вилки от розетки 
нажмите кнопку 

смотки – кабель 

питания автоматически 
смотается и втянется в 
пылесос.

•  Можно хранить пылесос 

в вертикальном 

положении, вставив 
крючок насадки в 
отверстие на дне 

пылесоса.

  Работа с пылесосом

•  Вытяните кабель 

питания на нужную 

длину, вставьте 
штепсельную вилку в 
сетевую розетку.

•  Чтобы включить 

пылесос, 
передвиньте 
ползунковый 
выключатель на 

рукоятке шланга в 

нужное положение.
•  Чтобы выключить 

пылесос, 

передвиньте 
ползунковый 

выключатель в 
положение OFF 
(выключено).

•  После использования 
пылесоса нажмите 

кнопку смотки для 
сматывания кабеля 
питания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если мигает индикатор и звучит сигнал :
1.  Пылесборник полон   Выключите пылесос и опустошите пылесборник

2.  Включено питание пылесоса без пылесборника или с неверно установленным 
пылесборником  

  Выключите пылесос и установите пылесборник правильно
3.  Поворотной пластине пылесборника мешает какое-то препятствие 

 Выключите пылесос и удалите помеху

Сетевая 
вилка

Ползунковый 
выключатель.

Индикатор

Кнопка смотки 
кабеля питания
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Как пользоваться  Универсальная насадка

  Универсальная насадка (в зависимости от модели)

•  Двухпозиционная насадка 
На насадке имеется педаль, с помощью которой можно изменять 

положение педали в зависимости от типа обрабатываемого пола.

•  Положение для обработки ковров и ковровых покрытий 

Нажмите педаль (  ), щетка будет вращаться.

•  Положение для обработки твердых полов 

Нажмите педаль (  ), щетка не будет вращаться.

•  Чистка универсальной насадки

•  Потянув за рычаг, откройте 

крышку.

•  Почистите отверстие и щетку 

насадки.

Ковер

Педаль

Пол
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Как пользоваться Чистка универсальной насадки

Перед чисткой насадки выключите пылесос.

Выступ

➊  Передвиньте кнопку 
наружу. 
Запрещается 
открывать, если 
пылесос не выключен.

➋  Сразу после выключения 
пылесоса щетка еще 
достаточно горячая. 
Подождите несколько минут 
после выключения пылесоса, 
затем откройте крышку и 
выньте щетку.

➌  Почистите щетку и 
насадку.

➍  Наденьте один конец 
щетки на выступ, 
затем опустите вниз 
всю щетку и закройте 
крышку.

➎  Передвиньте кнопку 
внутрь.

ПРИМЕЧАНИЕ

•  Если вы открываете крышку, когда щетка 
вращается: 
не закрывайте отверстие рукой и не 
блокируйте каким-либо предметом 
(бумагой, тканью, чулками и т.п.).
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Как пользоваться Использование дополнительных насадок

2 3 4

ПРИМЕЧАНИЕ
Соблюдайте осторожность при 

удалении пыли с телевизора, 

ЖК-панелей, мониторов и мебели, 
так как при этом возможно 

нанесение небольших царапин.

  Насадка для обивки

Обивочная насадка служит 

для чистки мебельной 

обивки, матрасов и т.п.

  Щетка для удаления пыли

Щетка для удаления пыли 

используется для обработки 

картинных рам, деталей 
мебели, книг и других неровных 
поверхностей.

  Насадка для обработки щелей

Насадка для обработки щелей 

используется в труднодоступных 

местах, например, при снятии паутины 
или чистке промежутков между 
диванными подушками.

•  Дополнительные насадки находятся в коробке ("PE BAG") 

с руководством пользователя.

• КОРОБКА •

Насадка для обивки Щетка для удаления пыли Насадка для обработки щелей

Нажмите 
кнопку

<для обивки> <щетка для пыли>

Потяните 
насадку

ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте дополнительные 
принадлежности в режиме sofa 

(«диван»).
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Как пользоваться Опустошение пылесборника

Если индикатор загорается, необходимо опустошить 

пылесборник.

① Выключите пылесос и отключите его от сети питания.
②  Возьмитесь за ручку пылесборника и нажмите на 

кнопку отделения пылесборника. 

Извлеките пылесборник.
③  Очистите пылесборник, затем соберите пылесборник, 

как показано на рисунке ниже.

Сборка пылесборника

Переноска пылесоса

•  При перемещении пылесоса берите его за ручку 
для переноски. Корпус пылесоса может упасть 

при отделении пылесборника от корпуса. При 

перемещении пылесоса берите его за ручку для 
переноски

Индикатор Извлечь

Ручка пылесборника

Крышка пылесборника

Ручка 

пылесборника

Ручка для 
переноски

Если раздастся голосовое сообщение «Пожалуйста, очистите пылесборник.» и будет мигать красная лампа 
индикатора пыли, нажмите кнопку выключения на панели управления ручки и почистите пылесборник. 

Кнопка отделения 

пылесборника① ②

③
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Как пользоваться Очистка пылесборника

①  Нажмите кнопку отделения пылесборника и извлеките 

пылесборник.

② Поднимите крышку пылесборника
③ Промойте контейнер для пыли.
④  Тщательно просушите в тени до полного высыхания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если после очистки пылесборника мощность 
всасывания уменьшается или горит индикатор на 
шланге, очистите воздушный фильтр и защитный 

фильтр двигателя.
Следующая страница

Извлечь

Ручка пылесборника

Кнопка отделения пылесборника

① ②

④ ③
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Как пользоваться  Очистка воздушного фильтра и защитного фильтра 

двигателя

Если после очистки пылесборника мощность всасывания уменьшается 
или горит индикатор, очистите воздушный фильтр и защитный фильтр 
двигателя. 
Воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя расположены в 
верхней части пылесоса, как показано на рисунке вверху.
①  Нажмите кнопку крышки пылесоса и откройте крышку корпуса.
② Извлеките пылеуловитель вверх, держа его за ручку.
③  Откройте откидную крышку, потянув за рычажок, и удалите пыль.
④ Откройте крышку предварительного фильтра.
⑤ Извлеките воздушный фильтр.
⑥  Промойте воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя под 

струей воды. (не промывайте фильтры горячей водой).
⑦ Тщательно удалите остатки воды.
⑧  В течение дня просушите в хорошо проветриваемом затененном 

месте.Воздушный фильтр и защитный фильтр двигателя следует 
очищать, как показано на рисунке.

Защитный 
фильтр 
двигателя

Крышка предварительного 
фильтра

Откидная 
крышка

Система 
фильтрации

Воздушный 
фильтр

Если раздастся голосовое сообщение «Пожалуйста, очистите фильтр пылесборника.» и будет мигать красная 
лампа на дисплее индикации засорения, нажмите кнопку выключения на панели управления ручки и почистите 
фильтр. 

Индикатор

ПРИМЕЧАНИЕ
Если фильтры имеют повреждения, 
не используйте их.
В подобных случаях обращайтесь 
техническую службу компании LG 
Electronics.
Промывайте фильтры не реже 
одного раза в 3 месяца.

① ② ③

④
⑤⑥

⑦
⑧
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Как пользоваться Установка системы фильтрации

① Установите воздушный фильтр.
② Закройте крышку фильтра.
③ Закройте крышку пылеуловителя.
④  Взяв пылеуловитель за ручку, 

опустите его до установки на место.
⑤ Закройте крышку пылесоса.

Защелкнуть Защелкнуть

Защелкнуть

 ОСТОРОЖНО!
•  Если пылеуловитель не установлен или 

установлен неправильно, крышка не 
закроется.

•  Если пылеуловитель установлен 
неправильно, извлеките его и установите 
заново.

•  Не пользуйтесь пылесосом, если не закрыта 
крышка его корпуса.

•  Это может привести к нарушению 
работоспособности

 ОСТОРОЖНО  Сборка выполняется в порядке, обратном разборке. Пользуйтесь пылесосом после 

полной сборки пылеуловителя.

① ② ③

④⑤
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Как пользоваться Очистка фильтра на выходе

Крышка фильтра 
на выходе

Крышка фильтра  
на выходе

Кнопка

Рычажок

Защелкнуть

①  Для очистки фильтра на выходе снимите крышку фильтра на 
выходе с корпуса, потянув ее на себя.

② Снимите фильтр на выходе
③ Отряхните фильтр (не промывайте фильтр водой).
④  Вставьте выступы выходного фильтра в пазы на корпусе 

двигателя и прижмите выходной фильтр.

Установка крышки фильтра частиц

•  Установите выступы фильтра на выходе в пазы на корпусе 
пылесоса.

• Соедините с корпусом.

① ②

③④

ПРИМЕЧАНИЕ
Фильтр на выходе следует очищать не 
реже одного раза в год.

Фильтр на выходе
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Как пользоваться Перед обращением в сервисный центр проверьте
Не следует тратить деньги на услуги сервисного центра, чтобы только узнать, что Ваша проблема - это 
не проблема. Если Вы испытываете какие-либо проблемы при использовании устройства, проверьте 
следующие моменты перед обращением в сервисный центр или к продавцу. Возможно, Ваша проблема 
разрешится сама собой после выполнения простого указания из руководства пользователя.

1 2 3

1 2 3

45

Внезапно нарушается 
режим всасывания.

• Действие 1 : Кнопка управления режимом всасывания должна быть установлена в положение «High» (Высокий)
• Действие 2 : Очистите пылеуловитель.

❶ Разборка

①  Нажмите кнопку крышки пылесоса и откройте 
крышку основного блока.

②  Нажмите на ручку пылеуловителя и извлеките 
его.

③  Откройте крышку пылеуловителя для удаления 
пыли.

④  Откройте крышку фильтра.
⑤  Извлеките корпус фильтра и защитный фильтр 

двигателя.

❷ Очистка (очищать холодной водой.)

①  Хорошо промойте в проточной воде.
②  Полностью удалите влагу
③  Перед использованием полностью просушите в 

хорошо проветриваемом затененном месте.

Воздушный 
фильтр

Защитный 
фильтр 
двигателя
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Как пользоваться Перед обращением в сервисный центр проверьте

Не следует тратить деньги на услуги сервисного центра, чтобы только узнать, что Ваша проблема - это 

не проблема. Если Вы испытываете какие-либо проблемы при использовании устройства, проверьте 

следующие моменты перед обращением в сервисный центр или к продавцу. Возможно, Ваша проблема 

разрешится сама собой после выполнения простого указания из руководства пользователя.

 

Неожиданно всасывание резко ухудшилось, а уровень шума повысился.

❶ Действие 1 : Проверьте насадку и подсоединение трубки

①  Проверьте, не засорена ли насадка или трубка
②  В случае засора прочистите их [см. стр. 9]
③  Проверьте, не засорены ли трубка или шланг
④ В случае засора выполните действие 2.

❷ Действие 2 : Проверьте внутренность шланга

①  Включите пылесос.
②  Проверьте шланг, последовательно закрывая и открывая входное 

отверстие шланга.
③  После выполнения операции 2 3-4 раза проблема будет решена.

Ручка : 

Крайнее 

положение
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Устранение неисправностей
Изучите данную таблицу для поиска самостоятельных решений по устранению мелких 
неисправностей. Любое обслуживание или ремонт в ситуациях, не описанных в данном 
руководстве пользователя, должны производиться в региональном сервисном центре LGE.

Опасность поражения электрическим током и получения травм.
Всегда отключайте пылесос от сети питания перед началом его обслуживания. Пренебрежение этим правилом 
может повлечь за собой поражение электрическим током или получение травмы.

ВНИМАНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ

•  Отсутствует соединение с 

электрической розеткой

•  Шланг не подключен к корпусу 

надлежащим образом.

•  Переполнение или засор 

пылесборника и фильтров.

•  Неправильная установка 

пылесборника

•  Засор шланга или трубки

•  Засор насадки

•  Переполнение или засор 

пылесборника и фильтров.

•  Неправильная установка пылесборника 

• Засор шланга или трубки

• Засор насадки 

• Переполнение пылесборника

•  Включение питания без 

установленного пылесборника

•  Вращение плашки в пылесборнике 

затруднено по причине засора

•  Пылеуловитель и фильтры 

переполнены пылью.

•  Включение питания 

без установленных 

пылеуловителя и фильтров

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Индикатор

Индикатор

Пылесос не запускается

Слабое всасывание

Если раздастся голосовое 
сообщение «Пожалуйста, 
очистите пылесборник.» и 
будет мигать красная лампа

Если раздастся голосовое 
сообщение «Пожалуйста, 
очистите фильтр 
пылесборника.» и будет 
мигать красная

•  Убедитесь в том, что кабель питания 

подключен к исправной розетке.

•  Отсоедините шланг от корпуса и подключите 

его надлежащим образом. [См. стр. 7]

•  Опустошите пылесборник и прочистите 

фильтры. [См. стр. 12 - 14]

•  Убедитесь в правильной установке всех 

компонентов пылесборника и фильтров.

• Убедитесь в отсутствии засоров. [См. стр. 18] 

•  Опорожните пылесборник и прочистите 

фильтры. [См. стр. 12 - 14]

•  Убедитесь в правильной установке всех 

компонентов пылесборника и фильтров.

•  Убедитесь в отсутствии засоров. [См. стр. 18] 

•  опустошите пылесборник

•  Повторно установите пылесборник.

•  Удалите засор [См. стр. 12 - 13]

•  Очистите пылеуловитель и фильтры

•  Повторно установите пылеуловитель и 

фильтры.
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Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ

Шум сильнее обычного

Неприятный запах

Валик внутри щетки не 
вращается

•  Засор шланга или трубки

•  Засор насадки

•  Запах исходит от 

соприкосновения вращающихся 

частей двигателя и резины

•  Фильтры пылеуловителя 

старые или хранятся 

долгое время с пылью

•  Засор насадки

•  Педаль находится в 

неправильном положении.

•  Убедитесь в отсутствии засоров. [См. стр. 18]

•  Такой запах исходит от нового 

пылесоса. Он исчезнет через 1 – 2 

месяца. Подобный запах исходит от 

нового автомобиля или мебели

•  Опустошите пылесборник и прочистите 

фильтры. [См. стр. 12 - 14]

• Убедитесь в отсутствии засоров. [См. стр. 18]

• Проверьте положение педали [См. стр. 9]

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Утилизация использованного оборудования
1.  Если на изделии присутствует изображение перечеркнутого мусорного контейнера на колесах, данное изделие 

подпадает под действие директивы 2002/96/EC.
2.  Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в 

специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными 
административными учреждениями.

3.  Надлежащая утилизация использованного оборудования поможет избежать негативных последствий для 
окружающей среды и здоровья человека.

4.  За подробной информацией по утилизации использованного оборудования обращайтесь в местные службы, 
службы переработки отходов или в торгующую организацию, продавшую товар.
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ІНСТРУКЦІЯ ВЛАСНИКА

ЦИКЛОННИЙ ПИЛОСОС 
НОВОГО ТИПУ

VK81101HF

P/No.: MFL67121103 www.lg.com

Дана інформація містить важливі інструкції, що забезпечують 
безпечне використання та обслуговування пилососа. Особливо 
уважно прочитайте, будь ласка, заради власної безпеки всю 
інформацію на сторінках 4 та 5. Будь ласка, тримайте цю інструкцію в 
легкодоступному місці та звертайтесь до неї будь-коли.
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
Прочитайте та дотримуйтеся всіх інструкцій, перш ніж користуватися вашим пилососом, щоб уникнути небезпеки пожежі, 
удару електричним струмом, травмування або пошкодження під час користування пилососом. Дана інструкція не містить 
усіх ситуацій, що можуть трапитись. Завжди зв’язуйтесь із вашим сервісним агентом або виробником щодо проблем, які 
вам незрозумілі. Даний прилад відповідає наступним директивам ЄС:-2006/95/ЄС Директива ЄС з низьковольтних приладів 
-2004/108/ЄС Директива щодо електромагнітної сумісності.

Це попереджуючий знак.
Цей знак попереджає про потенційні ризики, що здатні покалічити або вбити вас та оточуючих. Всі 
попереджуючі знаки супроводжуються повідомленнями про дотримання правил безпеки та словом 
“ПОПЕРЕДЖЕННЯ” або “УВАГА”.
Ці слова означають:

Цей знак вказує на ризик або небезпечні операції, що можуть спричинити серйозні 
травми або призвести до загибелі.

Цей знак вказує на ризик або небезпечні операції, що можуть спричинити травми або 
призвести до псування майна.

•  Не вставляйте вилку в розетку, якщо кнопка управління 
не в положенні ВИМКН. 
Це може спричинити травму або пошкодити продукт.

•  Тримайте дітей подалі та уникайте перешкод під час 
намотування дроту, щоб запобігти травмам. 
Під час намотування дріт рухається дуже швидко.

•  Слід відключати прилад від струму перед проведенням 
сервісного обслуговування, або якщо він не 
використовується. 
Недотримання цього правила може стати причиною 
удару струмом або травмування.

•  Недотримання цього правила може стати причиною 
удару струмом або травмування. 
Це може призвести до загибелі, пожежі або удару 
електричним струмом.

•  Не слід пилососи ти горючі або вибухові речовини, такі 
як керосин, бензин, розчинники, пропан (рідини або 
гази). 
Пари цих речовин можуть спричинити пожежу або 
вибух. Це може призвести до загибелі або травмування.

•  Не торкайтеся вилки або пилососа мокрими руками. 
Це може призвести до загибелі або удару електричним 
струмом.

•  Не виймайте вилку з розетки, тягнучи її за дріт. 
Це може призвести до пошкодження продукту або удару 
електричним струмом. Щоб вийняти вилку з розетки, 
тримайтеся за вилку, а не за дріт.

•  Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та частини тіла 
подалі від отворів та рухливих елементів. 
Недотримання цього правила може стати причиною 
удару струмом або травмування.

•  Не слід тягти за дріт або використовувати його замість 
ручки, зачиняти двері, перетискаючи дріт, або тягти дріт 
через гострі краї чи кути. Не слід наїжджати пилососом 
на дріт. Тримайте дріт подалі від гарячих поверхонь. 
Недотримання цього правила може стати причиною 
удару струмом, травмування, пожежі або пошкодження 
продукту.

•  Шланг містить електричний дріт. Не користуйтеся ним, 
якщо він пошкоджений, порізаний або перебитий. 
Недотримання цього правила може призвести до 
загибелі або удару електричним струмом.

•  Не дозволяйте гратися ним. При використанні дітьми 
або в присутності дітей потребує щільної уваги. 
Це може спричинити травму або пошкодити продукт.

•  Не слід користуватись пилососом, якщо мережевий дріт 
або вилка пошкоджені або несправні. 
Це може спричинити травму або пошкодити продукт. 
В такому випадку, щоб запобігти небезпеці слід 
звертатись до Сервісного Агента LG Electronics.

•  Не користуйтеся пилососом, якщо він був під водою. 
Це може спричинити травму або пошкодити продукт. 
В такому випадку, щоб запобігти небезпеці слід 
звертатись до Сервісного Агента LG Electronics.

•  Не слід продовжувати користуватись пилососом, якщо 
якоїсь деталі бракує, або вона пошкоджена. 
Це може спричинити травму або пошкодити продукт.  
В такому випадку, щоб запобігти небезпеці слід 
звертатись до Сервісного Агента LG Electronics.

•  Не слід користуватись даним пилососом через 
подовжувач. 
Це може спричинити пожежу або пошкодити продукт.

•  Використання відповідної напруги. 
Використання неправильної напруги може спричинити 
пошкодження двигуна та поранити користувача. 
Правильна напруга вказана в нижній частині пилососа.

•  Перед вийманням вилки з розетки слід вимкнути всі 
елементи управління. 
Недотримання цього правила може стати причиною 
удару струмом або травмування.

•  Не слід жодним чином змінювати вилку. 
Недотримання цього правила може стати причиною 
удару струмом, травмування або пошкодження 
продукту. Це може призвести до загибелі. Якщо вилка 
не входить у розетку, зверніться до кваліфікованого 
електрика для встановлення відповідної розетки. Якщо 
мережевий дріт пошкоджений, виробник, його сервісний 
агент або аналогічно кваліфікований фахівець повинен 
замінити його, щоб уникнути небезпеки.

•  Ремонт електричних приладів повинен виконуватись 
тільки кваліфікованими сервісними інженерами. 
Неправильний ремонт може призвести до серйозної 
небезпеки для користувача.

•  Не вставляйте пальці поруч із приводом. 
Недотримання цього правила може призвести до 
травмування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Привод

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
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ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

•  Не вставляйте жодних предметів у отвори. 
Недотримання цього правила може призвести до 

пошкодження продукту.

•  Не використовувати, якщо якийсь із отворів 

заблоковано: тримайте вільним від пилу, пуху, 

волосся та всього іншого, що може зменшити потік 

повітря. 

Недотримання цього правила може призвести до 

пошкодження продукту.

•  Не слід використовувати пилосос, якщо пилозбірник 

так/або фільтри знаходяться не на місці. 

Недотримання цього правила може призвести до 

пошкодження продукту.

•  Завжди спорожнюйте пилозбірник після чищення 

килимового пилососу або освіжувачів, порошків та 

великої кількості пилу. 

Ці продукти забивають фільтри, зменшують 
повітряний потік та можуть спричинити пошкодження 

пилососа. Якщо не чистити пилозбірник, це може 

спричинити серйозне пошкодження пилососа.

•  Не використовуйте пилосос для підняття гострих 

твердих предметів, маленьких іграшок, шпильок, 

скріпок тощо. 

Вони можуть пошкодити пилосос або пилозбірник.

•  Зберігайте пилосос у приміщенні. 

Після використання прибирайте пилосос, щоб 

запобігти наштовхування на нього.

•  Даний пилосос не призначений для використання 

маленькими дітьми або людьми з обмеженими 

здібностями без нагляду. 

Недотримання цього правила може призвести до 

травмування або пошкодження продукту.

•  Використовуйте тільки деталі, вироблені або 

рекомендовані Сервісними Агентами LG Electronics. 

Недотримання цього правила може призвести до 
пошкодження продукту.

•  Користуватись тільки як зазначено в цій інструкції. 

Використовувати тільки приладдям та аксесуарами, 

рекомендованими або схваленими LG. 

Недотримання цього правила може призвести до 
травмування або пошкодження продукту.

•  Щоб уникнути травмуванню та запобігти падінню 

приладу, при чищенні сходинок завжди ставте його 

внизу сходів. 

Недотримання цього правила може призвести до 

травмування або пошкодження продукту.

•  В режимі чищення дивану використовуйте насадки. 

Недотримання цього правила може призвести до 
пошкодження продукту. При переміщенні пилососу 
слід брати його за ручку. (Сторінка 12)

•  Якщо після спорожнення пилозбірника лунає сигнал, 

пилозбірник слід помити. 

Недотримання цього правила може призвести до 
пошкодження продукту.

•  Переконайтеся, що фільтри (випускний та 

повітряний) повністю висохли, перш ніж 

встановлювати їх у приладі. 

Недотримання цього правила може призвести до 
пошкодження продукту.

•  Не слід сушити фільтр у духовці або мікрохвильовій 

пічці. 

Недотримання цього правила може стати причиною 
пожежі.

•  Не слід сушити фільтр у сушарці для білизни. 

Недотримання цього правила може стати причиною 

пожежі.

•  Не слід сушити біля відкритого вогню. 

Недотримання цього правила може стати причиною 

пожежі.

• Не слід використовувати фільтри, що не висохли.

•  Якщо мережевий дріт пошкоджений, авторизований 

Сервісний Агент LG Electronics повинен замінити 

його, щоб уникнути небезпеки.

•  Цей прилад не призначений до використання людьми 

(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, 

тактильними та розумовими здібностями, а також 

тими, кому бракує досвіду та знань, хіба що вони 

отримали наказ або інструкцію щодо використання 

приладу від особи, що несе відповідальність за їхню 

безпеку. 

Пильнуйте за дітьми, щоб бути впевненими в тому, 

що вони не гратимуть з приладом.

•  Забороняється використовувати прилад для 

прибирання будівельного сміття.

УВАГА

Пристрій теплового захисту :

Даний пилосос обладнаний спеціальним термостатом, що захищає пилосос у разі перегрівання 
двигуна. Якщо раптом пилосос вимикається, вимкніть його та відключіть від мережі. Перевірте 

пилосос на наявність джерела перегрівання, наприклад, повний пилозбірник, заблокований шланг 
або фільтр. В разі виявлення подібних обставин усуньте їх та зачекайте принаймні 30 хвилин, перш 
ніж використовувати пилосос. Через 30 хвилин знову підключіть пилосос до мережі та ввімкніть 
його. Якщо пилосос все одно не працюватиме, зв’яжіться з кваліфікованим електриком.
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Користування пилососом Зборка пилососа

  Насадка для килимів та підлоги

Вставте насадку в телескопічну трубу.

 Телескопічна труба

     •  Міцно вставте телескопічну трубу в рукоятку 

шланга.

     •  Потягніть за пружинний замок, щоб витягти її.

     • Витягніть трубу на бажану довжину.

Пружинний замок

Телескопічна труба

Рукоятка шланга
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  Під’єднання шлангу до пилососа

Вставте з’єднання труби гнучкого шлангу в місце зчеплення на 
пилососі. Щоб від’єднати гнучкий шланг від пилососа, натисніть 
на кнопку, розташовану на з’єднанні труби, та витягніть 
з’єднання труби з пилососа.

З’єднання труби

Гнучкий шланг
Кнопка

Місце зчеплення

Клац!
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Користування пилососом Користування пилососом

Індикатор та звук сигналізації

•  Якщо пилозбірник забився, на 

рукоятці шлангу загориться 

світловий індикатор, і 
пролунає сигнал. Приблизно 
за 1 хвилину 30 секунд 

пилосос вимкнеться, та 

пролунає сигнал. Спорожніть 
пилозбірник та ввімкніть 
пилосос знову.

Режим паркування

•  Якщо під час чищення 

пилососом вам 

потрібно пересунути, 
наприклад, малий 
предмет меблів 

або килимок, 

скористайтеся 
режимом паркування, 
щоб зафіксувати 
гнучкий шланг та 

насадку. 

-  Вставте гачок на 
насадці в отвір у бічній 
частині пилососа.

Зберігання 

•  Після вимкнення та 

відключення пилососа 

від мережі натисніть 
кнопку намотування 
дроту, щоб автоматично 

змотати дріт.
•  Ваш пилосос 

можна зберігати 

в вертикальному 
положенні, вставивши 
гачок на насадці в 

отвір у нижній частині 

пилососа.

  Як користуватись

•  Витягніть 

мережевий дріт на 

потрібну довжину 
та вставте вилку в 
розетку.

•   Переключіть кнопку 

управління на 
рукоятці шлангу 
для ввімкнення 
пилососа.

•  Щоб вимкнути 

його, переведіть 
кнопку управління в 
положення Вимкн.

•  Натисніть кнопку 
намотування 

дроту, щоб змотати 
мережевий дріт 
після використання.

ПРИМІТКА
Коли мигає індикатор та лунає сигнал :
1.  Пилозбірник повний   Вимкніть пилосос та спорожніть пилозбірник
2.  Живлення подається, але пилозбірник не встановлено або встановлено невірно  

 Вимкніть прилад та вставте пилозбірник як слід
3.  Обертання поворотної платформи пилозбірника заблоковане через перешкоду  

 Вимкніть прилад та видаліть перешкоду

Вилка

Кнопка 
управління.

Індикатор

Кнопка 
намотування дроту
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Користування пилососом  Користування універсальною насадкою 

для підлоги

 Універсальна насадка для підлоги (не в усіх моделях)

•  2-позиційна насадка 
Ця насадка обладнана педаллю, що дозволяє міняти позицію щітки 

відповідно до типу поверхні підлоги, яку ви прибираєте.

•  Для чищення килима або доріжки 

Натисніть педаль (  ), щітка почне обертатися.

•  Позиція для твердої підлоги 

Натисніть педаль (  ), обертання щітки припиниться.

•  Чищення універсальної насадки для підлоги

•  Відкрийте кришку, потягнувши за 

виступ.

•  Прочистіть отвір в насадці та 

щітку.

Килим

Педаль

Підлога
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Користування пилососом Чищення універсальної насадки для підлоги

Перед тим, як приступити до чищення насадки, вимкніть пилосос.

Виступ

➊  Зсуньте кнопки в 
напрямку до країв. 
Перед відкриттям 
обов’язково вимкніть 
пилосос!

➋  Одразу після вимкнення щітка 
дуже гаряча. 
Відкрийте кришку через 
декілька хвилин після 
вимкнення пилососа та 
вийміть щітку.

➌  Очистіть щітку і 
насадку.

➍  Сумістіть щітку з 
виступом, вставте 
щітку та закрийте 
кришку.

➎  Зсуньте кнопки в 
напрямку до середини.

ПРИМІТКА

•  Якщо ви відкрили кришку у той час, коли 
щітка обертається. 
Не затуляйте отвір рукою або будь-яким 
предметом (папір, тканина, панчоха та 
т.п.).
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Користування пилососом Використання додаткових насадок

2 3 4

ПРИМІТКА
Будьте уважними, 

використовуючи продукт із 

телевізором, рідкокристалічним 

дисплеєм, монітором або меблями, 

адже він може залишити 

подряпини.

   Насадка для м’яких меблів

Насадка для м’яких меблів 

призначена для чищення м’яких 

меблів, матраців тощо.

  Щітка для видалення пилу

Щітка для видалення пилу 

призначена для чищення рам 

малюнків, меблевих рам, книжок 

та інших нерівних поверхонь.

  Щілинна насадка

Щілинна насадка призначена для 

чищення важкодоступних місць, 

наприклад, у вузьких місцях або між 

диванними подушками.

• КОРОБКА •

Насадка для м’яких меблів Щітка для видалення пилу Щілинна насадка

Натисніть 

кнопку

<Режим насадки для м’яких меблів> <Режим щітки для видалення пилу>

Натягніть 

насадку ПРИМІТКА
В режимі чищення дивану 

використовуйте насадки.

•  Додаткові насадки зберігаються в «ПЕ мішку» 
разом із інструкцією власника.
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Користування пилососом Спорожнення пилозбірника

Коли загоряється індикатор, потрібно випорожнити 

пилозбірник.

① Вимкніть пилосос та вийміть вилку з розетки.

②  Візьміть рукоятку пилозбірника та натисніть кнопку 

зняття пилозбірника. 

Витягніть пилозбірник.

③  Чищення пилозбірник та встановіть його на місце, як 

вказано далі.

Встановлення пилозбірника

Переміщення пилососу

•  При переміщенні пилососу не слід брати його за 

рукоятку пилозбірника. Корпус пилососа може впасти 

при відокремленні пилозбірника від пилососа. При 

переміщенні пилососу слід брати його за ручку.

Індикатор Витягніть

Рукоятка 

пилозбірника

Кришка пилозбірника

Рукоятка 

пилозбірника
Ручка для 

перенесення

Якщо прозвучало голосове повідомлення «Будь-ласка, звільніть пилозбірник» і почав мигати червоний індикатор 

наповнення, потрібно звільнити пилозбірник, перед тим натиснувши кнопку OFF на ручці. 

Кнопка зняття пилозбірника① ②

③
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Користування пилососом Чищення пилозбірника

①  Натисніть кнопку зняття пилозбірника та витягніть 

пилозбірник.

② Підніміть кришку пилозбірника

③ Промийте пилозбірник.

④  Висушіть повністю в тіні, щоб абсолютно видалити 

вологу.

ПРИМІТКА
Якщо сила всмоктування зменшується, або 

індикатор на шлангу починає мигати після чищення 

пилозбірника, потрібно почистити повітряний фільтр 

та фільтр захисту двигуна.

Наступна сторінка

Витягніть

Рукоятка пилозбірника

Кнопка зняття пилозбірника

① ②

④ ③
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Користування пилососом  Чищення повітряного фільтру та фільтру 

захисту двигуна

Якщо сила всмоктування зменшилася, або індикатор на шлангу 

загоряється після чищення пилозбірника, потрібно почистити повітряний 

фільтр та фільтр захисту двигуна.
Повітряний фільтр та фільтр захисту двигуна знаходяться в верхній 
частині пилососа, як показано на малюнку вгорі.
①  Натисніть кнопку кришки пилососа, розкрийте кришку корпусу.

② Тримаючи ручку пиловідокремлювача та витягніть її угору.
③  Відкрийте кришку направляючої, потягнувши за ручку, та видаліть пил.

④ Відкрийте кришку попереднього фільтру.
⑤ Витягніть повітряний фільтр.
⑥  Почистіть повітряний фільтр та фільтр захисту двигуна.Не слід мити 

фільтри гарячою водою.
⑦ Ретельно видаліть воду
⑧  Висушіть їх протягом дня в тіні з доброю вентиляцією. Повітряний 

фільтр та фільтр захисту двигуна слід чистити, як показано на 
верхньому малюнку.

Фільтр 
захисту 
двигуна

Кришка 
попереднього 
фільтру

Кришка 

направляючої

СИстема 

фільтрації

Повітряний 
фільтр

Якщо прозвучало голосове повідомлення «Будь-ласка, очистіть пиловий фільтр» і почав мигати червоний індикатор 
забиття, потрібно очистити фільтр, перед тим натиснувши кнопку OFF на ручці. 

Індикатор

ПРИМІТКА
Не слід використовувати фільтри, 

якщо вони пошкоджені.
В таких випадках слід звертатись до 
Сервісного Агента LG Electronics.

Мити фільтри слід принаймні кожні 3 
місяці.

① ② ③

④
⑤⑥

⑦
⑧
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Користування пилососом Як встановлювати системи фільтрації

① Вставте повітряний фільтр.
② Закрийте кришку фільтру.
③  Закрийте кришку 

пиловідокремлювача.
④  Тримаючи ручку 

пиловідокремлювача опустіть його, 
щоб щільно встановити на місце.

⑤ Закрийте кришку пилососа.

Клац Клац

Клац

 УВАГА
•  Якщо пиловідокремлювач не встановлений 

або встановлений неправильно, кришка не 
закриється.

•  Якщо він встановлений неправильно, його 
слід вийняти та встановити знову.

•  Не слід користуватись пилососом, якщо 
кришка корпусу не закрита.

• Це може спричинити поламку.

 УВАГА   Зборку слід виконувати в порядку, протилежному розборці. Після встановлення 

пиловідокремлювача використовуйте пилосос у повному обсязі.

① ② ③

④⑤
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Користування пилососом Очищення випускного фільтру

Кришка випускного 
фільтру

Кришка випускного фільтру

Кнопка

Кнопка

Клац

①  Щоб почистити випускний фільтр, зніміть кришку випускного 
фільтру з корпусу, потягнувши за неї.

② Зніміть випускний фільтр.
③ Почистіть фільтр. (Не слід мити фільтр водою.)
④   Вставте виступи на випускному фільтрі у канавки корпусу 

двигуна та натисніть на випускний фільтр.

Встановлення кришки випускного фільтру

•  Вставте виступи кришки випускного фільтру в пази корпусу 
пилососу.

• Приєднайте до корпусу.

① ②

③④

ПРИМІТКА
Чистити випускний фільтр слід 
принаймні раз на рік.

Випускний фільтр
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Користування пилососом  Перевірте наступне перед тим, як 

звернутися до сервісного центру
Не витрачайте гроші, звернувшись до сервісного центру тільки за тим, щоб дізнатися, що в приладі 
немає несправностей. Якщо в ході експлуатації виникають проблеми, перш ніж звернутися до 
сервісного центру або продавця, перевірте прилад, як показано нижче. Ви в змозі усунути проблему 
самостійно, виконавши прості інструкції, наведені в даному посібнику.  

1 2 3

1 2 3

45

Повітряний 
фільтр

Передмоторний 
фільтр

Пилосос раптово 

перестав усмоктувати.

• Крок 1: Перевірте, чи встановлений перемикач сили всмоктування у позицію «High».
• Крок 2: Очистіть пиловловлювач.

❶ Як розібрати пилосос

①  Натисніть кнопку кришки пилососа та відкрийте 
кришку на корпусі.

②  Візьміться за ручку пиловловлювача та вийміть 
його.

③  Відкрийте кришку пиловловлювача та видалять 
пил.

④  Відкрийте кришку фільтра.
⑤  Вийміть корпус фільтра і передмоторний фільтр.

❷ Як очистити пилосос (чищення проводити холодною водою)

①  Ретельно промийте під струменем проточної води.
②  Ретельно видалять вологу
③  Перед повторним використанням повністю висушіть у 

затінку у добре провітрюваному місці.
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Користування пилососом  Перевірте наступне перед тим, як 

звернутися до сервісного центру
Не витрачайте гроші, звернувшись до сервісного центру тільки за тим, щоб дізнатися, що в приладі 

немає несправностей. Якщо в ході експлуатації виникають проблеми, перш ніж звернутися до 

сервісного центру або продавця, перевірте прилад, як показано нижче. Ви в змозі усунути проблему 

самостійно, виконавши прості інструкції, наведені в даному посібнику.  

 Кнопка: 
Позиція 

максимальної 
потужності

Раптово впала потужність усмоктування та з’явився гучний шум.

❶ Крок 1: Перевірте з’єднання насадки з трубкою

①  Перевірте, чи не забилися насадка або трубка зсередини
②  Якщо насадка або трубка забиті, видаліть засмічення [див. стор. 9]
③  Перевірте, чи не забилися трубка або шланг зсередини
④ Якщо трубка або шланг забиті, див. Крок 2.

❷ Крок 2: Перевірте шланг зсередини

①  Увімкніть пилосос.
②  Кілька разів закрийте і відкрийте впускний отвір шланга.
③  Через 3-4 спроби проблема буде усунута.
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Пошук і усунення несправностей
Ознайомтеся з цією главою, щоб дізнатися, як можна самостійно виправити невеликі 
несправності. Будь-яке необхідне обслуговування або ремонт, не описані у даній Інструкції з 
експлуатації, повинні виконуватися тільки вашим місцевим сервісним центром LGE.

Небезпека ураження електричним струмом або травми.

Перед проведенням обслуговування пилосос повинен бути обов’язково відключений від розетки. 

Недотримання цієї вказівки може призвести до ураження електричним струмом або травми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

СИТУАЦІЯ

Пилосос не працює

Слабка потужність 

усмоктування

Якщо прозвучало голосове 

повідомлення «Будь-ласка, 

звільніть пилозбірник» і почав 

мигати червоний індикатор

Якщо прозвучало голосове 

повідомлення «Будь-ласка, 

очистіть пиловий фільтр» 

і почав мигати червоний 

індикатор

•  Пилосос не підключений до 

розетки

•  Шланг не приєднаний до 

пилососа належним чином

•  Заповнений пилозбірник 

або засмічені фільтри

•  Неправильно встановлений 

пилозбірник

•  Засмічений шланг або труба

•  Засмічена насадка

•  Заповнений пилозбірник 

або засмічені фільтри

•  Неправильно встановлений пилозбірник 

• Засмічений шланг або труба

• Засмічена насадка 

• Пилозбірник переповнений

•  Живлення ввімкнене без пилозбірника

•  Обертання пластини в 

пилозбірнику обмежене 

через наявність перешкоди

•  Пиловловлювач та фільтри 

переповнені пилом

•  Живлення ввімкнене без 

пиловловлювача та фільтрів

•  Переконайтеся, що шнур живлення 

підключений до розетки, і що розетка справна.

•  Від’єднайте шланг від корпусу та 

приєднайте правильно. [Див. стор. 7]

•  Спорожніть пилозбірник та прочистіть 

фільтри. [Див. стор. 12 ~ 14]

•  Переконайтеся, що всі частини пилозбірника 

та фільтри встановлені правильно.

• Перевірте на засмічення. [Див. стор.18] 

•  Спорожніть пилозбірник та прочистіть 

фільтри. [Див. стор. 12 ~ 14]

•  Переконайтеся, що всі частини пилозбірника 

та фільтри встановлені правильно.

•  Перевірте на засмічення. [Див. стор.18]

•  Спорожніть пилозбірник

•  Установіть пилозбірник на місце

•  Видаліть перешкоду [Див. стор. 12 ~ 13] 

•  Очистіть пиловловлювач і фільтри

•  Установіть пиловловлювач і фільтри на 

місце

МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ

Індикатор

Індикатор
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Пошук і усунення несправностей

СИТУАЦІЯ

Пилосос шумить більше, 

ніж звичайно?

Запахи

Щітка не обертається

•  Засмічений шланг або труба

•  Засмічена насадка

•  Запах виникає через 

нагрів двигуном оточуючих 

гумових деталей. 

•  Фільтри пиловловлювача 

забруднені старим пилом або 

надто довго зберігаються

•  Засмічена насадка

•  Неправильна позиція 

педалі.

•  Перевірте на засмічення. [Див. стор. 18]

•   Це нормальний запах нового пилососа. Він 

зникне через 1-2 місяці. Цей запах подібний 

до запаху нового автомобіля або меблів

•  Спорожніть пилозбірник та прочистіть 

фільтри. [Див. стор. 12 ~ 14]

• Перевірте на засмічення. [Див. стор. 18]

• Перевірте положення педалі [Див. стор. 9]

МОЖЛИВА ПРИЧИНА СПОСІБ УСУНЕННЯ

Утилізація вашого старого прилада

1.  Якщо на продукті наклеєн знак перекресленого баку на колесах, це означає, що на нього 
розповсюджується Європейська Директива 2002/96/ЄС.

2.  Всі електричні та електронні прилади слід утилізувати окремо від звичайного сміття, шляхом здачі до 
державних або місцевих пунктів збору спеціалізованого сміття.

3.  Правильна утилізація вашого старого приладу допоможе запобігти потенційно негативним наслідкам для 
природи та здоров’я людини.

4.  За більш детальною інформацією про утилізацію вашого старого приладу, будь ласка, зв’яжіться з вашим 
місцевим офісом, службою утилізації відходів або з магазином, де ви придбали даний продукт.
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