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Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та 

дотримуйтесь її рекомендацій при подальшому використанні 

приладу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ  

Наступні рекомендації  допоможуть попередити ризики пошкодження електричним струмом, 

виникнення пожежі, поранень і є  обов’язковими для дотримання при використанні. Збережіть 

інструкцію для можливого повторного ознайомлення в майбутньому.   

 Перед використанням приладу ознайомтесь з інструкцією, збережіть її та, якщо можливо, 

упаковку приладу.  

 Технічні характеристики мережі живлення повинні відповідати параметрам приладу. 

 Прилад призначений виключно для побутового  використання. Не використовуйте його в 

комерційних цілях.  Не використовуйте пилосос надворі ( якщо він спеціально не 

призначений для цього). Тримайте подалі від джерела тепла, прямих сонячних променів, 

вологи (не занурюйте прилад в воду та інші рідини) та гострих кутів. Не користуйтеся 

приладом вологими руками. Якщо прилад змок – негайно вимкніть його з мережі живлення. 

 При очищенні та зберіганні, після використання, при заміні аксесуарів -  завжди  вимикайте 

пилосос. При вимиканні з джерела живлення не тягніть за шнур, тримайтеся тільки за 

штепсель. 

 Не залишайте прилад без нагляду. Якщо Вам необхідно вийти з кімнати – вимкніть прилад. 

 Для захисту дітей від можливих пошкоджень, перевірте щоб вони не мали доступ до 

пилососа, до шнура, до пакування. 

 Перевіряйте прилад, шнур, штепсель на наявність пошкоджень. Не використовуйте прилад з 

пошкодженнями.  

 Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад. Будь-які ремонтні роботи, заміна 

частин, шнура повинні проводитись кваліфікованим спеціалістом сервісного центру. Шнур, 

частини що замінюються, мають бути аналогічними, рекомендованими постачальником.  

 При очищенні сходів просувайтесь знизу вгору. Корпус пилососа не повинен знаходитись 

вище за рівнем.  

 

Рекомендації  

 Не використовуйте пилосос для збирання рідин.  

 Не прибирайте пилососом гарячі предмети (попільнички, недопалки, сірники та ін.), гострі 

предмети, що можуть пошкодити фільтр.  

 Не використовуйте прилад в приміщеннях з високою вологістю. 

 Ніколи не використовуйте без фільтра. Перевірте, чи вірно встановлений фільтр. Волосся, 

одяг, частини тіла  при використанні пилососа тримайте подалі від всмоктуючи щілин. 

 Тримайте прилад подалі від джерел тепла (радіатори, пічки та ін.). 

 Для безпеки дітей перевірте, щоб пакування (коробки, пластикові пакети, пакувальні 

матеріали) були поза зоною їх досяжності.  

 Не блокуйте вихідні отвори пилососа. Це може призвести до перегрівання мотора. 

 

 

 

 



 

 

ОПИС 

A. Ручка                                                    F. Перехідник                            

B. Шланг                                                   G. Верхня кришка                        

C. Регулювання повітряного потоку      H. Індикатор                             

D. Трубка                                                   I. Вимикач                              

E. Щітка для підлоги                                J. Кнопка змотування шнура 

 

Очищення та Зберігання  

Очищення 

 Перед очищенням вимкніть прилад. 

 Протріть корпус  сухою тканиною. 

 Чистіть фільтр мотора приблизно після кожного 10-го використання. При необхідності 

– частіше.  

 Промийте фільтр теплою водою та висушіть у природніх умовах. Встановіть у пилосос. 

Зберігання 

 Зберігайте при кімнатній температурі в сухому приміщенні.  

 Повністю скрутіть шнур.  

Не тягніть за шнур  при 

відключенні від мережі. 

Попередньо вимкніть прилад 

кнопкою на корпусі. 

Не допускайте 
потрапляння шнура 
живлення під колеса 
приладу.  

Не використовуйте прилад для 
прибирання сірників, сигарет, 
недопалків, гарячих попільниць 

 

 

  

 



 

Не використовуйте прилад на 
вологих поверхнях 

Не перекривайте отвори 
для виходу повітря 

Не використовуйте прилад для 
прибирання гострих предметів, 
будівельних матеріалів.  

  

 

 

Складання пилососа. Під’єднання гнучкої трубки

  

Вимкніть прилад з розетки. 

Для підключення гнучкої трубки натисніть кнопку 

фіксатора, під’єднайте її до отвору на корпусі.  

 
 

Монтаж подовжуючої трубки та насадок  

 
Встановіть подовжуючу 
трубку в ручку 

Складіть  трубки  Встановіть насадку 

 

 
 

 

Інструкція з використання 

 

1) Перед використанням приладу розмотайте електричний шнур та ввімкніть вилку в розетку 

електричної мережі. 

ЖОВТЕ МАРКУВАННЯ на шнурі показує оптимальну довжину шнура. Не розмотуйте шнур 

поза червоне маркування.  

2) Щоб змотати шнур, натисніть на відповідну кнопку однією рукою, а іншою притримуйте 

шнур, що змотується. Це допоможе запобігти його нерівномірному змотуванню та 

пошкодженню. 

3) Натисніть кнопку ON/OFF  для того, щоб ввімкнути  прилад. Рекомендовано встановити 

регулятор потужності на мінімум перед вмиканням пилососу. 

4) Потужність всмоктування може регулюватися відповідною кнопкою на корпусі та на ручці. 

5) Запобіжний клапан відкриється автоматично при досягненні максимального рівня сміття в 

контейнері. 

 



 

 
Використання аксесуарів 

Подвійна (2-позиційна) щітка  килим/щітка для 

підлоги. Позиція 1: щітка для твердої підлоги Позиція 2: (щітка втягнута) для килимів 

  
Вузька насадка  

Для чищення радіаторів, щілин, шухляд та ін. 

Маленька щітка. Для чищення фіранок, 

книжних полиць,ламп,книжок,меблів та ні 

делікатних предметів  

 
 

 

 

Очищення  мішка для сміття 

1.Відкрийте верхню кришку та дістаньте мішок для сміття  

   2. Витрусіть сміття. 

 
 

 

Очищення   фільтра  
1. Вийміть з контейнера  фільтр, коли він стане брудним. 

2. Замініть на новий або промийте його у воді та дайте висохнути у природніх умовах (без дії 

сонячних променів, штучного тепла). 



 

 

 Цей символ вказує на те, що прилад належить до класу ІІ і його заземлення не є 

обов’язковим. 

Утилізація 

Цей символ означає, що продукт не може ліквідуватися разом зі 

звичайним побутовим сміттям. Для попередження можливого 

забруднення навколишнього середовища та небезпеки здоров’ю 

людей від неконтрольованої утилізації сміття, будь-ласка, здавайте непотрібні 

прилади в спеціальні пункти прийому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ 

м. Вінниця, вул Энергетическая, 3, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел.(0432) 61-95-73, 69-95-73 

м. Дніпродзержинськ, пр-т Комсомольський, 14, пункт побут.обсл. ПП Киблицька, тел. 

(05692) 2-62-82, 52-27-32 

м. Дніпропетровськ, пр-т. Кірова, 59, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (0562) 35-04-09, 34-67-05 

м. Дніпропетровськ ул. Набережная Перемоги,118 тел. (0562) 67-60-44, 375-91-77 

м. Донецьк пр-т Павших коммунаров,188 (062) 349-24-75 

м. Донецьк, п. Поповича, 33 ЧП Коршун тел.8(062) 381 85 55 

м. Донецьк ул. Звягильского д 55 ВЕГА (062) 345-49-70, (050) 974-19-25 

м. Запоріжжя, вул. Го гол я , 175, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (061)787-50-51 

м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223 тел. (0342)71-28-13 ; 

м. Кіровоград, вул.. Короленко, 2 ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (0522) 35-79-29 

м. Кіровоград вул. Луначарського, 1-В. АСЦ «Евробыттех» тел. (093)836-20-51, (095)500-14-

64 

м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 70, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (056)440-07-79, 92 -97- 89  

м. Київ вул. М.Раскової, 19, офіс 601 м. Лівобережна СЦ «Техефект» тел. (044) 451-70-86, 

(044) 332-70-86 

м. Львів вул. І. Шараневича, 28. "Рос Імпекс тел. (032)239-55-77, (032) 239-51-52. 

м. Львів, пр. Чорновола, 95, ЧП "Сервіс - Побут", тел. (0322) 40-78-45 

м. Львів, вул. Підголоско 15а ПП «Крупс» тел. (032) 244-53-44 (40) 

м. Луганськ, вул. Радянська, 66, ЧП Терещенко, 

тел (0642) 34-52-74, (0642) 59-64-70 

г. Луцьк ПФ Евролаин вул.пр.Волі 27 офіс 322, 

тел.(03322) 40-2-58 

м. Маріуполь пр. Металургів 227 СЦ. Реал Сервіс 

тел. (0629) 47 30 00 

м. Макіївка, вул. Тайожна, 1 -"К", ПП Бондаренко 

тел.(062) 341-37-58 

м. Миколаїв, Внутриквартальний проїзд, 2,ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС", тел. (0512) 58-06-47, (0512) 

24-22-60. 

м. Одеса, вул. Філатов 11 СЦ Професіонал ЧП Федченко тел. (048) 73-73-042, (048) 777-08-22 

м. Одеса Николаевская дор. 283 ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (048) 735-13-45 

м. Павлоград, вул. Шевченка, 67, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (05632) 6-15-54, (096) 6-23-42 

(096), 925-47-84 

м. Полтава, вул. Красіна , 71 А, ТОВ "ІНТЕРСЕРВІС" тел. (0532) 50-98-89, (0532) 69-42-62, 

(0532) 61-16-06 

м. Рівне, вул. Комбінатовська, 15, ПП «Адамант» тел. (0362) 45-00-42 

м. Сімферополь, вул. Ковильна, 72 ТОВ « Телемір - Сервіс» тел. (0652) 69-07-78 

м. Севастополь, вул. Ге н е р а л а Коломійця, 9 СПД «Братико»  тел. (0692) 67-41-31, (0692) 

45-12-77. 

м. Суми вул. Петропавлівська 86/1 СЦ «Эльф» тел.(0542) 660-300 

м. Тернопіль, вул. Купчинського, 9, ФОП Тюрін В.В. «Євро-сервіс» тел. (0352) 26-58-07 

м. Харків, вул. Полтавський шлях, 3, «Каскад сервіс» тел. (057) 734-97-24, 712-51-81. 

м.. Харків пер. 23 Августа 1 «Діса Сервіс» тел. (057) 343 87 39 

м. Херсон, Карбышева 28 а, ООО “Інтерсервіс” тел. (0552) 43-40 -40 43-40-33 

м. Хмельницький, вул. Ку рч ато в а , 2/1Б, «Тритон» тел. (0382) 78-37-55 (73) 

м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 105, СПД «Блошко» тел. (0372) 90-13-11, (050) 434-55-29 

м. Черкаси, вул. Хоменко 17, ФОП Цабій И.М. тел. (0472) 63-69-01, 63-65-42        

 


