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Дане обладнання не призначене для користування особами (в тому числі дітьми молодшими за 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 пі наглядом відповідальної особи згідно з інструкцією користування.
Пилосос слід використовувати згідно з його призначенням
Необхідно приділяти підвищену увагу при користуванні пилососом, коли поблизу знаходяться маленькі
діти. Пристрій не призначений для ігор дітьми.
Під час заміни фільтрів або спорожнення збірника для сміття необхідно вимикати провід живлення з
мережі.
Потрібно використовувати тільки справні і неушкоджені аксесуари, які призначені саме для цього
пилососа.
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.
Забороняється користування пилососом без встановлених відповідній моделі фільтрів.
Забороняється працювати з обладнанням, в якого пошкоджені або надмірно забруднені фільтри.
Не допускайте надмірного заповнення пилозбірника.
Утримуйте аксесуари і місця з’єднань в чистоті.
В випадку потрапляння води в блок двигуна пилососа, негайно його вимкніть, вилийте воду із збірника і
висушіть блок двигуна.
У випадку суттєвого зниження сили всмоктування, необхідно визначити причину такого падіння
потужності всмоктування або звернутися до сервісного центру.
Після кожного користування порохотягом, цого необхідно ретельно очистити. В разі втягування води,
збірник і частини порохотяга необхідно висушити. НЕ зберігайте порохотяг невисушеним!
Ігнорування будь яких з вищенаведених вказівок може спричинити поломку порохотяга і втрату гарантії.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОРОХОТЯГА
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МОДЕЛЬНИЙ РЯД
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Порохтяги серії PROFI 7 мають стійку основу з чотирма колесами, вкритими резиновими обводами. Це забезпечує
тихий хід і відсутність подряпин. Два передні колеса обертові, що робить пилосос дуже маневреним. Великий 15літровий збірник виготовлений з ударостійкого пластику, стійкого до впливів хімічних речовин. Пилососи серії
поділяються на дві групи – порохотяги для сухого та вологого прибирання, в яких сміття збирається в порохозбірник
в випадку сухого прибирання, або просто в резервуар в випадку прибирання вологих забруднень. Друга група – це
порохотяги, в яких застосовується мультифільтр, і тоді порохотяг використовується як безмішковий.
Profi 7.0 – це повна версія порохотяга для прибирання сухих і вологих забруднень а також можливістю прання
килимів і оббивок. Порохотяг обладнаний ручною змоткою шнура живлення. В комплекті іде збірник для миючого
розчину, об’ємом 4 літри і електричною розеткою для можливості підключення роторної електрощітки PROFI 55.
Profi 7 - Базова версія порохотяга для прибирання сухих і вологих забруднень. Кабель живлення намотується на
корпус пилососа.
Profi 7 E - Версія порохотяга для прибирання сухих і вологих забруднень з електричною розеткою на корпусі і
модулем керування включення порохотяга, тобто коли вмикаємо електроінструмент – автоматично вмикається
порохотяг. Кабель живлення намотується на корпус пилососа.
Profi 7 Z - Порохотяг для прибирання сухих і вологих забруднень. Обладнаний ручною змоткою шнура живлення.
Profi 7 Z.E - Модель порохотяга для прибирання сухих і вологих забруднень з електричною розеткою на корпусі і
модулем керування включення порохотяга. Також обладнаний ручною змоткою шнура живлення.
Profi 7 MF - Безмішкова модель пилососа для прибирання сухих забруднень різних типів, в тому числі
.
дрібнодисперсних. Має в комплекті самоочисний МУЛЬТИФІЛЬТР.
Profi 7 MF.E - Безмішкова модель пилососа з електричною розеткою на корпусі для прибирання сухих забруднень
різних типів, в тому числі дрібнодисперсних. Має в комплекті самоочисний МУЛЬТИФІЛЬТР. . Кабель живлення
намотується на корпус пилососа.
Profi 7 MF.Z - Безмішкова модель пилососа для прибирання сухих забруднень різних типів, в тому числі
дрібнодисперсних. Має в комплекті самоочисний МУЛЬТИФІЛЬТР. Обладнаний ручною змоткою шнура живлення.
Profi 7 MF.Z.E –Це максимальна версія порохотяга для прибирання всіх типів сухих забруднень, обладнаний
електричною розеткою на корпусі і ручною змоткою шнура живлення.

МОДЕЛЬНИЙ РЯД
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вимикач насоса

ручка для
переносу
вимикач
електророзетки
головний
вимикач

збірник 15
літрів

.
головний
вимикач

розетка для
електроінструменту

головний
вимикач

штуцер насоса
збірник 15
літрів

головний
вимикач

шланг відбору
миючого розчину
розетка
підключення
електрощітки
збірник для
миючого розчину
4л

вимикач
електророзетки
розетка для
електроінструменту

збірник 15
літрів

збірник 15
літрів

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ
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накладка з резини
гайка, що фіксує фільтр

накладка з ворсом

защіпка

металева
тарілка
стійкий до води
вхідний фільтр
защіпка

витягнути накладку

підважити одну з
защіпок на насадці

вкладання порохозбірника

вставити до фіксації

.

зубчики

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ
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Килимова насадка

Позаду пилососа є місця для
зберігання насадок

Насадка з відповідним
адаптером служить для
прання килимів або миття
твердих поверхонь

Адаптер для килимів
Вставки з ворсом

Гумові стяжки для
збирання води

Ручка для змотування
шнура

.

Ручка в складеному
стані

Напрямок змотування
шнура живлення

Щоб розмотати
шнур –
потягніть за вилку

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ

Коли в насосі знаходиться
повітря, і не подається миючий
розчин, необхідно зняти роз’єм
шланга, щоб воно вийшло
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Приготувати миючий розчин

Додати миючий засіб у відро
з водою, відповідної
температури, згідно з
інструкцією до миючого
засобу

.

Напрямок
втягування води

ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ
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Для прання оббивок меблева
насадка приєднується
безпосередньо до шланга
Після закінчення роботи
необхідно промити шланг
невеликою кількістю
теплої води

Якщо збираєте воду, необхідно
вставити коліно-сифон

.

Якщо будете використовувати
МУЛЬТИФІЛЬТР
необхідно вкласти коротке коліно
Правильне положення
МУЛЬТИФІЛЬТРА

НАСАДКИ
Шланг – це основний елемент комплектації
порохотяга. Його гнучкість забезпечує
маневреність при прибиранні. Фланець і ручка
шланга з’єднані таким чином, щоб запобігати
перекручуванням шланга
під час роботи. На ручці
шланга є регулятор сили
всмоктування.

Труби з’єднують шланг з
насадками, збільшуючи радіус роботи. В
комплекті 2 трубки, які вставляються одна в одну..
Мала насадка призначена
для прибирання м’яких
меблів, фіранок, скатертин
тощо.

Мала насадка з ворсом
призначена для прибирання
нерівних твердих поверхонь,
таких як рами картин, книжки
на полицях, оргтехніка тощо.
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Щілинна насадка дозволяє
усувати забруднення з
важкодоступних місць, в
щілиназ\х, при плінтусах, в
радіаторах обігріву і т.п.

Насадка універсальна призначена для сухого
прибирання всіх типів поверхонь або для збирання
води або вологих забруднень. В комплекті може
бти або насадка з ворсом для сухого прибирання
або насадка і додаткові резинові стяжки, за
допомогою яких, попередньо встановивши їх в
насадку, можна збирати воду.

ЗАСТОСУВАННЯ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
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- Всі миючі речовини слід використовувати згідно з рекомендаціями виробника миючих
речовин.
- Перед вологим чищенням, поверхні, які будуть чиститися, необхідно ретельно
прибрати сухим порохотягом.
- Перед початком чищення килимів, килимових покриттів а, 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 «Всмоктування» і «Розбризкування»
- Для подачі миючого розчину – натисніть кнопку на ручці шланга і утримуйте її. Після
цього миючий розчин буде розбризкуватись на поверхню, що чиститься і вже брудний
розчин буде засмоктуватись пилососом.
- Розпилювати миючий розчин рівномірно, полосами, в напрямку руху «до себе».
(мал.14).

ЗАСТОСУВАННЯ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
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- Для чищення килимів, килимових покриттів слід використовувати широку насадку.
- Для чищення оббивки, сходів, настінних килимів або внутрішніх оббивок автомобілів слід
використовувати вузьку 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 миючим розчином (вимкнути
всмоктування) і залишити так на 10–15 хв. Після цього провести чищення
- Можна покращити результати чищення, якщо після прибирання поверхні з допомогою миючого
розчину, повторно прибрати поверхню за допомогою 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.
- Після вологого прибирання слід дати тканині просочитися для уникнення її поновного швидкого
забруднення.
- По прибраних поверхнях можна ходити виключно після їх висихання.
- При чищенні поверхонь, які раніше пралися побутовими хімічними засобами, щоб нейтралізувати
утворення піни в збірнику, слід додати відповідний нейтралізатор піни в збірник для брудного
розчину
- Після закінчення роботи, після випорожнення резервуарів для миючого розчину і брудного
розчину, їх слід ретельно виполоскати чистою водою. Для цього необхідно налити
приблизно 3 л чистої теплої води в резервуар для миючого розчину і ввімкнути
«розбризкування». Розбризкувати воду слід в збірник (відро) до повного випорожнення
резервуара. Це важлива процедура, оскільки залишки миючого розчину, при тривалій
зупинці пристрою, можуть привести до заблокування насоса пилососа.

АКВАФІЛЬТР
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Аквафільтр – додаткова опція.
В порохотягах моделей PROFI 7, PROFI 7.0, PROFI 7
E, PROFI-7 Z, PROFI-7 Z.E можна використовувати
аквафільтр.
1. Трубку аквафільтра необхідно встановити в
посадкове місце порохозбірника.
2. Після встановлення налити в збірник 1-2 літра
чистої води.
3. Під час прибирання дуже брудних поверхонь
необхідно періодично замінювати брудну воду на
чисту.
4. Після закінчення прибирання необхідно
помити і висушити збірник і трубку аквафільтра.
5. Також обов’язково висушити головну частину
порохотяга, фільтр, шланг.
6. При вкладанні порохозбірника, слід
переконатися, що збірник, головна частина
порохотяга, шланг і фільтр є абсолютно сухими.

Втягування води з миючими
засобами можуть утворювати значну
кількість піни, що може призвести до
намокання основного фільтра.

РОБОТА З РОТОРНОЮ ЕЛЕКТРОЩІТКОЮ PROFI 55
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Порохотяг PROFI 7.0 також може використовуватися з роторною електрощіткою PROFI 55. Роторну
електрощітку завжди можна придбати як додаткове обладнання для чищення ковролінів або
твердих поверхонь.
Спосіб використання роторної електрощітки описаний на сайті компанії або в окремій інструкції.
На корпусі порохотяга є розетка 230 В для підключення живлення роторної електрощітки. До насоса
підключається шланг подачі миючого розчину, а до збірника – шланг всмоктування електрощітки.
Робота з електрощіткою значно полегшує роботу, підвищує якість прання поверхонь і пришвидшує
процес прибирання

Підключити вилку в
розетку

Вставити шлаг в
штуцер насоса

РОБОТА ПОРОХОТЯГА З ЕЛЕКТРИЧНОЮ РОЗЕТКОЮ
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Порохотяги PROFI 7 Z.E , PROFI 7 E, PROFI 7 MF.Z.E і PROFI 7 MF.E мають вбудовану електричну розетку для
підключення електроінструменту і модуль включення порохотяга при включенні електроінструменту.
На корпусі цих пилососів є два вимикачі. Один вмикає порохотяг. А другий активує модуль включення
електричної розетки.
До електричної розетки можна підключати інструмент потужністю від 60 Вт до 2 200 Вт.
Якшо вимикач з символом інструменту вимкнений (не підсвічується), порохотяг вмикається головним
вимикачем. Розетка в цей час залишається під напругою і його можна використовувати як звичайну
розетку.
Коли ввімкнені обидва вимикачі, порохотяг вмикається тільки тоді, коли вмикається підключений до нього
електроінструмент. Під час ввімкнення і вимкнення електроінструмента є затримки в часі для кращого
втягування відпрацьованого матеріалу після електроінструменту.

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

