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Після закінчення роботи, перед чищенням або консервацією пристрою його завжди належить
вимкнути з мережі живлення.
Дане обладнання не призначене для користування особами (в тому числі дітьми, молодшими ніж 8
років) з обмеженими фізичними можливостями, вадами слуху, зору або тактильних відчуттів, або
особами, які не мають досвіду користування подібним обладнанням або відповідних навичок. Робота
в таких випадках повинна проводитись під наглядом відповідальної особи згідно з інструкцією
користування.
Порохотяг слід використовувати згідно з його призначенням, Необхідно приділяти підвищену увагу
при користуванні приладом, коли поблизу знаходяться маленькі діти. Пристрій не призначений для
ігор дітьми.
Пошкоджений провід живлення слід замінювати виключно в спеціалізованому сервісному центрі.
Заборонено виконувати будь-який ремонт особам, які не мають відповідного фаху і кваліфікації.
Заборонено користуватися порохотягом з ознаками несправності, його пошкодженими елементами
або аксесуарами.
Заборонено втягувати пилососом токсичні речовини, паливні рідини, вибухонебезпечні речовини та
інші агресивні речовини, також забороняється втягувати пилососом горючі рідини, сухі пожежо- або
вибухонебезпечні суміші, гострі, гарячі або палаючі предмети, недопалки сигарет або використані
запальнички, рештки скла або інших гострих твердих предметів.
Заборонено користуватися пристроєм без вхідного пінного фільтра
Після кожного користування порохотягом, його необхідно ретельно очистити. В разі втягування води,
збірник і частини порохотяга необхідно висушити. Не зберігайте порохотяг невисушеним!
Миючі засоби слід використовувати тільки в розведеному у воді стані. Рекомендації щодо
застосування миючих засобів читайте в інструкції до використання миючого засобу
Ігнорування будь яких з вищенаведених вказівок може спричинити поломку порохотяга і втрату
гарантії.
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перевірте комплектність пристрою,
переконайтеся що пристрій не ушкоджений

вимикач
насоса

вимикач
порохотяга

з’єднати ручку шланга з трубами,
під’єднати роз’єм миючого розчину

переконатися в наявності фільтра
шланга насоса і його відповідному
встановленні

з’єднати насадку з трубками, підключити
роз’єм для подачі миючого розчину,
закріпити шланг хомутами
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перевірте наявність, чистоту і
стан фільтра захисту двигуна

переконайтеся, чи встановлений і
вірно розміщений збірник для
брудної води

підготуйте миючий розчин
миючий засіб розчиняється
краще в теплій воді
додайте миючий засіб
при потребі додайте піногасник

макс. 500 С
≈ макс. 9 л
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напрямок
закривання
напрямок
відкривання

кнопка подачі миючого
розчину
роз’єм

килимова насадка з відповідним
адаптером дозволяє прати
килими або мити підлоги з
твердим покриттям

в випадку, коли насоса не подає
миючий розчин з насадки,
потрібно усунути повітря з
системи, для цього зніміть роз’єм
і дозвольте вийти повітрю

адаптер для килимів
резинова стяжка

стяжка з ворсом

адаптер для рівних
твердих поверхонь
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правильний напрямок
прибирання

після закінчення роботи слід
промити систему подачі
миючого розчину 3 літрами
чистої теплої води

оббивки меблів зручніше прати
меблевою насадкою, яка під’єднується
безпосередньо до шланга

залишки миючого розчину
можна втягнути порохотягом

ПОРОХОТЯГ З РОЗЕТКОЮ І ДАВАЧАМИ РІВНЯ PROFI 50 W, PROFI 50.1 EW
Порохотяги PROFI 50 W і PROFI 50.1 EW обладнані двома парами давачів рівня води. Перша пара
давачів знаходиться в відрі для збору відпрацьованого миючого розчину, друга пара – на дні
збірника порохотяга, щоби унеможливити роботу без відра. Крім цього порохотяг PROFI 50.1 EW
обладнаний електричною розеткою 230 В для можливості живлення роторної електрощітки PROFI
55. Порохотяг PROFI 50.1 EW можна застосовувати як з роторною електрощіткою PROFI 55 , так і
окремо, як звичайний екстрактор.

електрична
розетка

давачі рівня відпрацьованого
розчину вимикають порохотяг
при досягнені розчину
максимального рівня

давачі рівня вимикають
порохотяг при роботі без відра

РОТОРНА ЕЛЕКТРОЩІТКА PROFI 55
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Порохотяг PROFI 50.1 EW обладнаний електричною для можливості прання поверхонь за
допомогою роторної електрощітки PROFI 55, яка продається окремо як додатковий пристрій.
З способом застосування роторної електрощітки можна ознайомитися в відповідній інструкції
користування до щітки або на офіційному сайті .
Використання роторної електрощітки суттєво підвищує продуктивність, якість і швидкість
прибирання килимових покриттів або рівних твердих поверхонь.

PROFI 55

вставити вилку в
розетку

з’єднати шланг для
миючого розчину

ЗАСТОСУВАННЯ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ

profieurope.com.ua

- миючі засоби повинні бути призначені для роботи з миючими порохотягами, інакше існує
ризик пошкодження обладнання
- всі миючі речовини слід використовувати згідно з рекомендаціями виробника миючих речовин.
- перед вологим чищенням, поверхні, які будуть прибиратися, необхідно ретельно
прибрати сухим порохотягом.
- перед початком чищення килимів, килимових покриттів і, ОСОБЛИВО, натуральних
килимів ручної роботи необхідно перевірити на малопомітній частині килима стійкість
фарби, реакцію структури килима на дію води і миючого засобу, який ви вибрали!
- розчинення миючих засобів в теплій воді покращує їх дію. Максимальна температура води не
повинна перевищувати 50° C.
- ввімкніть пристрій, натиснувши по черзі кнопки ввімкнення насоса порохотяга
- для подачі миючого розчину – натисніть кнопку на ручці шланга і утримуйте її. Після цього
миючий розчин буде розбризкуватись на поверхню що прибирається, і потім вже брудний
розчин буде засмоктуватись пилососом.

ЗАСТОСУВАННЯ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
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- розпилювати миючий розчин рівномірно, полосами, в напрямку руху «до себе».
- для чищення килимів, килимових покриттів або підлоги слід використовувати килимову насадку
з відповідним адаптером.
- для чищення оббивки, сходів, настінних килимів або внутрішніх оббивок автомобілів тощо, слід
використовувати меблеву насадку.
- для делікатних тканин слід використовувати меншу кількість миючого розчину.
- повторне всмоктування миючого розчину скорочує час висихання.
- сильно забруднені поверхні або плями слід попередньо зволожити преспреєм або миючим
розчином (вимкнути всмоктування) і залишити так на 10–15 хв, після цього провести чищення
- можна покращити результати прання, якщо після прибирання поверхні з допомогою миючого
розчину, повторно прибрати поверхню за допомогою ополіскувача або чистої теплої води.
Таким чином активізуються залишки миючого розчину на поверхні прибирання.
- завжди прибирайте від світлих місць кімнати до темних, в напрямку від вікна до дверей. Завжди
прибирайте від чистої сторони поверхні в бік брудної.

ЗАСТОСУВАННЯ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
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- поверхні після прибирання можна експлуатувати виключно після їх висихання.
- при чищенні поверхонь, які раніше пралися побутовими хімічними засобами, щоб
нейтралізувати утворення піни і можливого пошкодження порохотяга, слід додати відповідний
нейтралізатор піни в збірник для брудного розчину.
- по закінченню роботи, після випорожнення резервуарів для чистого і брудного розчинів, їх
слід ретельно виполоскати чистою водою. Для цього необхідно налити приблизно 3 л чистої
теплої води в резервуар для чистого розчину і ввімкнути насос. Розбризкувати воду слід в
збірник (відро) до повного випорожнення резервуара для миючого розчину. Це важлива
процедура, оскільки залишки миючого розчину, при тривалому невикористанню пристрою,
можуть привести до виходу насоса пилососа з ладу.

УТИЛІЗАЦІЯ

СОРТУЙТЕ ВІДХОДИ.
На виробах і упаковках є відповідні символи, які визначають
способи утилізації електричних приладів.

