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Перед використанням пилососу обов'язково прочитайте додані інструкції Shark  

ЗБЕРІГАЙТЕ БУДЬ-ДЕПРОНИКАЙТЕ БУДЬ-ДЕ
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Натисніть кнопку Flexology Lock 
Release і складіть ручний пилосос.
Для того, щоб пропилососити, підніміть 
ручний пислосос, поки палиця не 
зафіксується на місці.

Натисніть кнопку Flexology Lock 
Release, щоб зменшити кут трубки 
та збільшити дію.

1. Щоб звільнити
резервуар для пилу, 
спочатку від'єднайте 
ручний пилосос від 
трубки, натиснувши 
кнопку Wand 
Release та 
підтягнувши ручний 
пилосос.

2. Поставте резервуар
над смітником і 
пересуньте 
кнопку відкриття 
кришки вперед.

Flexology
Lock Release

Wand Release 
(кнопка)

Dust cup 
Release (кнопка)

серії IZ201UK та IZ251UK 

Скористайтеся цим гідом зі 
швидкого старту, щоб 
почати використовувати 
чудові функції нового 
пилососу.

За питаннями відвідайте 
shark-ninja.com.ua

Бездротовий пилосос без 
заплутування волосся та 
DuoClean 
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За додатковими деталями та аксесуарами відвідайте shark-ninja.com.ua
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Перемкніть вимикач 

живлення. Щоб 
розпочати прибирання, 
пересуньте перемикач на 
відповідне налаштування.

Щітка-валик 
крутиться повільно, 

верді 
підлоги та килими з 
низьким ворсом.

Щітка-валик крутиться 

с
 килимів.

прискорення потежності 
витягніть курок на 
пилососі. Відпустіть його, 

Індикатори світла акумулятора
ПРИМІТКА: Літіє-іонний акумулятор постачається 
частково зарядженим. Перед першим 
використанням повністю зарядіть, а потім розрядіть 
до вимкнення. Це допоможе акумулятору та 
світодіодним індикаторам працювати справно.
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ПРИМІТКА: Повний заряд зазвичай замає 3 години.
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Щоб перевести пилосос у режим зберігання, натискайте 
на клавішу Unblock, складаючи ручний пилосос вперед, 
поки паличка не натисне і не зфіксується. Підключіть 
зарядний пристрій до порту зарядки на портативному 
пилососі.

Щоб вийняти акумулятор, натисніть кнопку 
розблокування акумулятора та проведіть назад. 
Підключіть зарядний пристрій до порту зарядки 
акумулятора.

ПОЗА ПИЛОСОСОМВ ПИЛОСОСІ: ТРУБКА FLEXOLOGY® 




