
 
 

 
 

 
 

 
 

ІНСТРУКЦІЇ

 

 shark-ninja.com.ua

CORDLESS HANDHELD 
VACUUM CLEANER 

АКУМУЛЯТОРНИЙ 
ПИЛОСОС

WV200EU



U
K

R
A

IN
IA

N  ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ - ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО 
ВИКОРИСТАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

    УВАГА
Щоб знизити ризик поранення, пожежі, електричного шоку та  пошкодження майна 
вналсідок неправильного користування пристроєм, уважно ознайомтеся з наступними 
інструкціями. Пристрій містить електричні з'єднання та рухомі частини, що можуть 
нести потенційний ризик для користувача.

ЖИВЛЕННЯ, ДОК-СТАНЦІЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ТА ПИЛОСОС
МІСТЯТЬ ЕЛЕКТРИЧНІ З'ЄДНАННЯ
1 НЕ містить частин, що підлягають ремонту.
2 НЕ використовувати пилосос з рідинами.
3 НЕ занурювати у воду або інші рідини.
4 Якщо пилосос пошкоджено припинити використання.
5 Щоб уникнути пожежі, вибуху або поранення, огляньте пилосос та док-станцію на 

предмет пошкоджень перед використанням.
НЕ використовуйте пошкоджений пилосос або док-станцію.
6 НЕ використовувати на вулиці або вологих повехнях. Використовувати тільки на 

сухих поверхнях.
7 Якщо пилосос не працює як слід, його упустили, зламали, залишили на вулиці або 

занурили у воду, поверніть його до ТОВ "Екстрім прайд" для перевірки, 
ремонту або налаштування.

8 НЕ торкайтеся зарядного пристрою або пилососу вологими руками.
9 НЕ залишайте ввімкнений пилосос без нагляду.
10 Тримайте пилосос подалі від нагрітих поверхонь.
11 Завжди вимикайте пилосос перед тим як під'єднати до живлення.
12 Використовуйте зарядні пристрої та акумулятори тільки Shark®. Інші акумулятори 

можуть вибухнути, спричинивши поранення та пошкодження.
13 Використовуйте зарядний пристрій тильки на рівних та стійких поверхнях.
14 НЕ спалюйте прилад, навіть якщо його сильно пошкоджено, оскільки літіє-іонний 

акумулятор може вибухнути.
ЗАГАЛЬНЕ КОРИСТУВАННЯ
15 НЕ носіть зарядний пристрій за шнур і не тягніть, щоб відключити від розетки; 

замість цього візьміться за вилку та потягніть її, щоб відключити.
16 Тримайте шнур зарядного пристрою подалі від нагрітих поверхонь.
17 Використовувати тільки як зазначено в інструкціях.
18 Тримайте свою робочу зону добре освітленою.
19 Щоб уникнути ненавмисного запуску, завжди вимикайте пилосос перед тим, як 

взяти або понести та перед тим, як під'єднати або від'єднати зарядний пристрій, відсік 
для пилу, фільтр або будь-які аксесуари.

20 НЕ засовувати сторонні предмети в отвори.
21 НЕ використовувати, якщо будь-який отвір забитий; очищуйте від пилу, ворсинок, 

волосся чи будь-чого, що може завадити потоку повітря.
22 Цей пилосос не іграшка і не придатний для ігор. Діти старше 8 років та люди зі 

зниженою фізичними, чутливими або розумовими можливостями можуть 
використовувати пилосос під наглядом або з попередним інструктажем та розумінням 
можливих небезпек. Діти не можуть

чистити або доглядати за пилососом без нагляду.
23 НЕ використовувати без встановлених відсіку для пилу та фільтру.
24 НЕ використовувати якщо повітряний потік обмежено; якщо шляхи проходження 

повітря заблоковані, вимкніть пилосос. Очистіть від перешкод та знову ввімкніть.

25 Тримайте всмоктувальну насадку подалі від волосся, обличчя, пальців, не прикритих ніг 
або вільного одягу.
26 Використовуйте тільки додатки від виробника.
27 НЕ заряджати при температурах нижче 10°C (10°C50°F) або вище ніж 40°C (104°F ). 
Неправильна зарядка або в температурі за межами зазначеного діапазону може 
пошкодити акумулятор та підвищити ризик пожежі.
28 Тримайте пристрій у приміщенні. НЕ використовуйте та не зберігайте при температурі 
нижче 3°С ( 37.4°F). Запевніться що пристрій знаходиться в кімнатній температурі перед 
використанням. 
ВІДСІК ДЛЯ ПИЛУ/ФІЛЬТРИ/АКСЕСУАРИ
Перед ввімкненням пилососу:
29  Переконайтеся що фільтр ретельно висох після минулого прибирання.
30  Переконайтеся що відсік для пилу та фільтр на місці після планового обслуговування. 
31  Переконайтеся що аксесуари чисті та тримайте отвори подалі від обличчя та тіла. 32   
Використовуйте лише фільтри та аксесуари марки Shark®. Використання інших марок 
позбавить гарантії.
ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ
33  НЕ пилососити важкі або гострі предмети, такі як, скло, цвяхи, гвинти або монети, що 
можуть пошкодити пилосос.
34 НЕ пилососити пил з гіпсокартону, золу каміну або вугілля.
35  НЕ використовувати як насадку до електроприладів для збору пилу.
36  НЕ пилососити предмети для паління або спалювання, такі як, гаряче вугілля, 
недопалки або сірники. 
37   НЕ пилососити легкозаймисті або горючі матеріали (наприклад, рідина для 
запальничок, бензин або гас) та НЕ використовувати пилосос у місцях, де вони можуть 
бути присутні.
38  НЕ пилососити токсичні розчини (наприклад, хлорка, нашатирний спирт або очищувач 
зливу). 
39  НЕ використовувати у замкненому простірі, де присутні пари від фарби, розчинника 
фарби, речовини проти молі, легкозаймистий пил та інші вибухонебезпечні або токсичні 
матеріали.
40  НЕ занурювати пилосос у воду або інші рідини.
41   Дотримуйтесь додаткової обережності при прибиранні на сходах.
ЛІТІЄ-ІОННИЙ АКУМУЛЯТОР
42   Акумулятор є джерелом жівлення приладу. НЕ носіть прилад, тримаючи палець 
накнопці живлення. НЕ заряджайте прилад ввімкненим.
43   Для зарядки використовуйте лише док-станцію, що входить до комплекту. 
Використання неправильного зарядного пристрою може призвести до пожежі. 
44   Використовуйте прилад тільки з включеною літіє-іонною батареєю. Використання 
будь-якого іншого акумулятора може призвести до травм та пожежі.
45   У жорстоких умовах з акумулятора може виділитися рідина. Уникайте контакту з 
рідиною, оскільки це може викликати роздратування або опіки. Якщо трапився контакт, 
змийте його водою Якщо рідина контактує з очима, зверніться за медичною допомогою.
46   Зберігайте прилад у приміщенні. Щоб підтримувати час автономної роботи, НЕ 
використовуйте та не зберігайте акумулятор при температурі нижче за 3 °C (37 °F) або 
понад 40°C (104 °F).
47 НЕ підносьте прилад до вогню та не піддавайте температурам більшим за 130°C (266°
F), оскільки це може спричинити вибух.
48 Прилад НЕ має деталей, що підлягають ремонту. Для забезпечення безпеки НЕ 
змінюйте та не намагайтесь полагодити прилад.
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Акумуляторний пилосос

B Док-станція зарядки
C

  
Багатоповерхневий інструмент для 
домашніх тварин D 

D   Інструмент для очищення щілин
E Зберігач аксесуарів

 (приєднується до док-станції)

ЩО ВСЕРЕДИНІ?ВИДАЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРУ

ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРУ

A

C D E

B

У використанні 

Синій

Заряджено

Темний

Заряджається

Загоряється та гасне

Низький заряд  

Миготить

Перед першим використанням, 
літіє-іонний акумулятор 
потрібно повністю зарядити, 
навіть якщо він частково 
заряджений.

Помістіть бездротовий ручний 
пилосос Shark на док-станцію 
живлення, насадивши на неї 
всмоктувач.

Увімкнить док-станцію в 
розетку.

ПРИМІТКА: Під час першого 
використання повністю 
розрядіть акумулятор для 
належного стану. Для 
повного заряджання 
потрібно приблизно 2,5 
години.

У цьому пристрої використовується літіє-іонний 
акумулятор, що використовується багаторазово та 
перезаряджається. Коли акумулятор вже не тримає 
заряд, його потрібно видалити з ручного пилососу та 
переробити. НЕ спалюйте та не компостуйте 
акумулятор.

Коли Ваш літіє-іонний акумулятор потрібно замінити, 
утилізуйте його або переробіть відповідно до місцевих норм 
та правил. У деяких місцевостях заборонено викидати літіє-
іонні акумулятори у смітники або смиттєзвалища твердих 
відходів. Поверніть відпрацьований акумулятор до 
уповноваженого центру або ритейлера для переробки. 
Зверніться до місцевого центру з утилізації, щоб отримати 
інформацію про те, куди віднести відпрацьований 
акумулятор.

ЗАПОВНІТЬ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ
Номер моделі:_______________________________ 

Код дати: ___________________________________ 

Дата покупки:  __________________________________     

 
(Збережіть чек)
Місце придбання:  ______________________________

shark-ninja.com.ua
sharkninja@extremepride.com.ua

LITHIUM-ION BATTERIET 
SKAL GENANVENDES ELLER 
BORTSKAFFES FORSVARLIGT



ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ВІДСІКУ ДЛЯ ПИЛУ

3

1

2

1

1.  Вимкнувши живлення, натисніть на кнопку відкриття відсіку для 
пилу і він відкриється.

2. Злегка торкніться екрану фільтрувального відсіку, щоб збити 
пил та сміття.

3. Злегка протріть щитку відсіку для пилу тканиною, щоб видалити 
пил і бруд..

ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНОГО РУЧНОГО ПИЛОСОСУ

2

3

1. Натисніть кнопку живлення.
2. Проведіть насадкою повітрозбірника над поверхнею для 

очистки.
3. Тримайте над смітником.
4. Натисніть на кнопку відкриття відсіку для пилу, щоб викинути 

сміття. 

1

4



ОБСЛУГОВУВАННЯ

           ЧИСТКА ФІЛЬТРУ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПОКАЗНИК СВІТЛА ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Світло миготить синім Низький рівень заряду.

Світло миготить синім двічі, 
потім зупиняється

Засмічення. Вимкніть живлення та 
видаліть засмичення, потім 
ввімкнить живлення.

Синє світло Підключене живлення.
Синє світло постійно згасає та запалюється Пристрій заряджається.
Темне синє світло Пристрій повністю заряджено.

Світла немає Живлення відключено або пристрій 
потребує заряду.

2

1.  Відкривши відсік для пилу та вимкнувши живлення, затисніть 
обидві сторони корпусу фільтра та посуньте вперед, щоб зняти.

2. Підніміть фільтр металевим кільцем, щоб вийняти його з 
корпусу.

Щоб очистити тканинний фільтр, натисніть та  видаліть пил і великі 
частинки.
Для глибокої очистки мийте вручну тільки теплою водою та залиште 
висохнути на свіжому повітрі на 24 години перед встановленням. 
Щоб очистити корпус фільтру, переконайтесь що фільтр видалено, а 
потім мийте вручну теплою водою.

1

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЧИСТКА ВІДСІКУ ДЛЯ ПИЛУ

1. Відкривши відсік для пилу та вимкнувши живлення, посуньте 
корпус фільтру вперед, щоб зняти його.

2.  Відкрийте відсік для пилу та натисніть на петлицю випуску.
3.  Під час натискання петлиці витягнення відсіку для пилу, витягніть 

його. Мити тильки руками у теплій воді та залишити всі частини 
просушити на повітрі перед встановленням.

4.  Щоб встановити,засуньте петлицю відсіку для пилу в проріз на 
нижній частині сопла поки вона не зафіксується.

4

2

3

1

ПРИМІТКА: Не мийте будь-які частини пилососу або його 
аксесуари у посудомийній машині.



ДВОРІЧНА ГАРАНТІЯ
Як мені зареєструвати мою гарантію?
Ви можете зареєструвати Вашу гарантію онлайн протягом 28 днів з моменту покупки. Щоб зберегти час, Вам 
знадобиться наступна інформація про ваш пристрій: 
•  Номер моделі
•  Серійний номер (лише якщо доступний)
•  Дата покупки продукту (чек або виписка з доставки)
Щоб зареєструватися онлайн, будь-ласка відвідайте: shark-ninja.com.ua
ВАЖЛИВО
•  Гарантія покриває Ваш продукт протягом двох років з моменту покупки.
•  Будь ласка, завжди зберігайте чек. У випадку якщо Вам знадобиться гарантія, нам знадобиться 
чек щоб перевірити чи є надана інформація правдивою. Неспроможність надати дійсній чек знедійснить Вашу 
гарантію.
Які переваги у рєстрації моєї гарантії?
Коли Ви реєструєте свою гарантію, Ви можете підписатися на нашу розсилку, що містить поради, рекомендації 
та конкурси. Дізнатися про останні новини, нові технології та запуски Shark. Якщо Ви зареєструєте свою гарантію 
в Інтернеті, Ви отримаєте миттєве підтвердження того, що ми отримали Ваші дані.
Детальну інформацію про нашу політику конфіденційності можна отримати на веб-сайті 
www.sharkclean.eu.
Як довго гарантуються наші продукти?
Наша впевненість в нашому дизайні та контролі якості означає, що Ваш продукт  гарантується протягом двох 
років. Що покривається гарантією? 
Ремонт або заміна (на розсуд компанії Shark) вишого продукту, включаючи всі деталі та роботу у разі будь-яких 
дефектів конструкції, матеріалів та виготовлення (включаючи транспортні витрати та витрати на доставку). Наша 
гарантія на додаток до ваших законних прав як споживача.
Що не покривається гарантією?
• Засори - Детальну інформацію про очищення пилососа можна знайти в Інструкції.
• Звичайний знос деталей, які потребують регулярного обслуговування та / або заміни, щоб 
забезпечити належне функціонування пристрою.
• Випадкові пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, 
неправильним використанням, нехтуванням, необережною експлуатацією чи поводженням з пилососом, що не 
відповідає Посібнику з експлуатації Shark®, що постачається з вашим пристроєм.
• Використання пилососа для будь-чого іншого, крім звичайних побутових цілей.
• Використання деталей, які не зібрані або не встановлені відповідно до інструкцій з експлуатації.
• Використання деталей та аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Shark®.
• Несправна установка (за винятком випадків, коли встановлено Shark®).
Що стається коли закінчується строк моєї гарантії?
Shark не виробляє продукти, які тривають недовгий час. Ми розумиємо що у клієнтів може виникнути бажання 
відремонтувати свій пилосос після закінчення гарантійного строку. В цьому випадку, будь ласка, зверніться на 
нашу безкоштовну телефонну службу обслуговування клієнтів та запитайте про нашу гарантійну програму за 
номером 0800 504 505.

Де я могу придбати оригінальні запчастини та аксесуари Shark?
Запчастини та аксесуари для пристроїв Shark розробляються тими ж інженерами, які розробляли ваш пилосос 
Shark. Ви знайдете повний асортимент запчастин для пристроїв  Shark на веб-сайті 
shark-ninja.com.ua. Пам'ятайте, що використання запчастин, що не належать Shark, може визнати недійсним 
гарантію вашого виробника. Однак, на ваші статутні права це не впливає.

 Акумуляторний ручний пилосос не працює.
• Акумулятор потребує заряду.
• Спробуйте використовувати іншу розетку для заряду.
• Акумулятор пошкоджений та потребує заміни.
Акумуляторний ручний пилосос не збирає сміття або 
всмоктування слабке.
• Відсік для пилу повний. Звільніть відсік для пилу.
• Фільтр потребує чистки або заміни. Очистіть або замініть фільтр.
• Акумулятор потребує заряду.
• Екран фільтру засмічений та потребує очищення. Відкрийте відсік 

для пилу та очистіть екран фільтру. 
Пил вилітає з акумуляторного ручного пилососу.
• Фільтр встановлено неправильно. Зніміть фільтр та переустановіть 

його.
• У фільтрі відсіку для пилу є дірка або прокол, його потрібно замінити.
• Відсік для пилу встановлено неправильно. Зніміть відсік для пилу та 

переустановіть його.
Я упустив свій пристрій і відсік для пилу відпав.
• Щоб переустановити, засуньте петлицю на відсіку для пилу в проріз 

на нижній частині сопла, поки вона не зафіскується.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ СВОЮ ПОКУПКУ

ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Напруга акумулятора: 10,8 V 

Моторні Вт: 115W

Напруга: 10,6A

shark-ninja.com.ua
 Скануйте QR-код, використовуючи 
мобільний телефон

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ -  ПРОДОВЖЕННЯ 

sharkninja@extremepride.com.ua
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Når du kjøper et produkt i Norge som forbruker får du visse lovmessige rettigheter når det gjelder produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse lovmessige rettighetene overfor forhandleren din. Hos Shark har vi så stor tiltro til kvaliteten på våre produkter (“Produktene”) at vi gir deg en ekstra produsentgaranti for batterier på opptil to år. Denne garantien gjelder kun dersom produktet er kjøpt som nytt og ubrukt. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for garantiene våre  - dine lovfestede rettigheter som kjøper påvirkes ikke. Vær oppmerksom på at 2-års garantien er tilgjengelig i alle EU-land og i Storbritannia, dersom landet ikke lenger er et EU-land under garantiperioden.Vilkårene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantiene våre , som ytes av SharkNinja Germany GmbH, Kurt -Blaum -Platz 8, 63450 Hanau (Tyskland) (“oss”, “vår” eller “vi”). De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem. Det samme gjelder hvis du har kjøpt produktet direkte fra Shark.
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Hvordan registrerer jeg garantien min?Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid trenger du følgende informasjon om maskinen:• Modellnr.• Serienummer (kun hvis det er tilgjengelig)• Kjøpsdato for produktet (kvittering eller følgeseddel)For å registrere online, gå til www.sharkclean.euHvis du registrerer garantien på nettet, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt informasjonen din.Nærmere informasjon om våre retningslinjer om personvern finner du på  www.sharkclean.eu
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VIKTIG• Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.• Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, trenger vi kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering vil det føre til at garantien blir ugyldig.Hvor lenge er det garanti på produktene våre?Vår tillit til vår design og kvalitetskontroll betyr at det nye produktet ditt er garantert i til sammen to år. 

achauhan
Inserted Text


achauhan
Cross-Out
Hva dekkes av garantien?Reparasjon eller erstatning (etter Sharks skjønn) av produktet ditt, inkludert alle deler og arbeidskostnader i tilfelle defekt på design, materialer og utførelse (inkludert transport- og forsendelseskostnader). Garantien vår gis i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.Hva dekkes ikke av garantien?· Blokkeringer  - se håndboken for detaljer om hvordan du fjerner blokkeringer i støvsugeren din.· Normal slitasje på deler som krever regelmessig vedlikehold og/eller utskifting for å sikre at enheten fungerer tilfredsstillende. · Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, uforsiktig bruk eller enhver annen håndtering av · støvsugeren som ikke er i samsvar med Shark-instruksjonene som fulgte med maskinen din.· Bruk av støvsugeren til alt annet enn normale husholdningsformål.· Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til instruksjonene.· Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale fra Shark.· Feil montering (unntatt når monteringen utføres av Shark).
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Hvor kan jeg kjøpe originale Shark-reservedeler og -tilbehør?De samme ingeniørene som har utviklet Shark-støvsugeren har også utviklet utvalget av Sharks reservedeler og tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark og tilbehør for alle Shark-maskiner på www.sharkclean.eu.Husk at bruk av reservedeler som ikke er fra Shark kan føre til at produksjonsgarantien din blir ugyldig. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

achauhan
Inserted Text




НОТАТКИ НОТАТКИ



 Euro-Pro Europe Ltd, Unit 15 Mariner Court, Calder Business Park,  
Wakefield, West Yorkshire, WF4 3FL, UK 
+44 800 862 0453 
sharkclean.eu

SVENSKA 
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK ÄR ETT REGISTRERAT VARUMÄRKE SOM TILLHÖR 

SHARKNINJA OPERATING LLC.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga 

produkten.

DANSK
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018

SHARK ER SOM REGISTRERET VAREMÆRKE EN DEL AF 

SHARKNINJA OPERATING LLC.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt.

ENGLISH
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK IS A REGISTERED TRADEMARK OF SHARKNINJA 

OPERATING LLC.

Illustrations may differ from actual product.

ESPAÑOL
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK ES UNA MARCA COMERCIAL REGISTRADA DE 

SHARKNINJA OPERATING LLC. 

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto.

Les illustrations peuvent erte differentes du produit reel.

FRANÇAIS
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK EST UNE MARQUE COMMERCIALE DÉPOSÉE DE 

SHARKNINJA OPERATING LLC.

ITALIANO 
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK È UN MARCHIO REGISTRATO DI SHARKNINJA 

OPERATING LLC. 

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto 

in dotazione.

NEDERLANDS
Auteursrecht © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK IS EEN GEREGISTREERD HANDELSMERK VAN 

SHARKNINJA OPERATING LLC. 

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke 

product.

DEUTSCH
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK IST EIN EINGETRAGENES WARENZEICHEN VON 

SHARKNINJA OPERATING LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt 

abweichen.

УКРАЇНСЬКА
Copyright © SharkNinja Operating LLC 2018.

SHARK ЗАРЄСТРОВАНА ТОРГОВА 

МАРКА SHARKNINJA OPERATING 

Ілюстрації можуть відрізнятся  від  реального  вигляду  товару .

SUOMI 
Tekijänoikeudet © SharkNinja Operating LLC 2018

SHARK ON SHARKNINJA OPERATING LLC:N REKISTERÖIMÄ 

TAVARAMERKKI.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote.
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