До уваги Користувача!
Компанія VINIS Espana S.P.A. гарантує коректну роботу і високу якість виробу при належному
дотриманні умов та правил експлуатації користувачем. Виріб належить використовувати тільки
в побуті, а не в комерційних чи підприємницьких цілях.
Компанія VINIS Espana S.P.A. не відповідає за функціонування і не підтримує гарантійне
обслуговування виробу, несправності і дефекти якого виникли з причини неправильної
експлуатації, неналежного транспортування або зберігання, нестабільності параметрів
електромережі, настання обставин непереборної сили (повінь, пожежа, воєнні дії тощо), а
також з причини потрапляння всередину побутових комах або гризунів.
В зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва компанія VINIS Espana S.P.A. може
змінювати дизайн, характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Обслуговування і ремонт пилососу має виконувати спеціаліст сервісного центру.
• Не вмикайте пилосос, якщо він пошкоджений, частково розібраний, пошкоджений кабель
або вилка.
• Щільно вставляйте вилку в розетку. Не вставляйте і не витягуйте вилку з розетки мокрими
руками. Від’єднуйте кабель, тримаючись за вилку. Не витягуйте вилку з розетки під час роботи.
Регулярно витирайте сухою тканиною вилку кабелю та пил на корпусі.
• Не доторкуйтесь мокрими руками до корпусу.
• Не залишайте увімкнений пилосос без нагляду. Працюйте з пилососом у добре освітленому
місці. Не кладіть пилосос набік під час прибирання.
• Не використовуйте подовжувач або трійник. Не вкорочуйте, не модифікуйте та не
перетискайте кабель. Не протягуйте кабель повз вінця та кути предметів. Не тягніть та не
переносьте пилосос за кабель. Не тримайтесь за кабель при переносці пилососу. Тримайте
пилосос та кабель подалі від нагрітих поверхонь.
• Не вставляйте пальці в отвори в корпусі. Не засовуйте ніякі предмети в отвори корпусу та
аксесуарів. Не допускайте контакту волосся, одягу, інших предметів з отворами в корпусі і
рухомими частинами пилососу. Не використовуйте пилосос, якщо всередину його потрапив
сторонній предмет, отвори в корпусі заблоковані пилом, ворсом, якимись предметами,
перекритий повітряний потік.
• Не експлуатуйте пилосос на відкритому повітрі, у ванні, у вологому середовищі, у займистих
та вибухонебезпечних місцях. Не використовуйте пилосос без фільтрів та насадок.
Не проливайте воду на пилосос. Не мийте пилосос водою (крім частин, які миються).
Використовуйте аксесуари та чистячі насадки тільки з комплекту. Будьте обережні при
прибиранні сходів. Не тримайте пилосос в місцях прямого попадання сонячних променів.
• Не використовуйте пилосос для збору займистих та вибухонебезпечних речовин (бензин,
керосин тощо), вапна, гіпсу, графітового пилу, сірників, зубочисток, цигарок, попелу, скла,
екскрементів тварин, порошку вогнегасника, булавок, голок, інших предметів та речовин, які
можуть призвести до займання вогню, вибуху, пошкодити пилосос або заблокувати шланг.
• Щоб запобігти перегріву двигуна, вимикайте пилосос після півгодини безперервної роботи.
Не перекидайте пилосос. Не використовуйте пилосос у якості насосу.
• Перед зборкою / розборкою, чисткою, іншими сервісними заходами, після використання
вимкніть пилосос та витягніть вилку з розетки.
• Не давайте використовувати пилосос дітям і особам з обмеженими можливостями.
• Нехтування заходами безпеки може призвести до пожежі, удару струмом, травми або
поломки пилососу.
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ОПИС

Пилосос господарський (будівельний) призначений для сухого прибирання і збору вологи.

Поверхні в приміщенні: підлога (прибирання за потребою, після ремонту та цикльовки);
килими, меблі, важкодоступні місця, різні предмети.
Вуличне прибирання: бруківка, плитка, щілини між плитами, фасад, доріжки.
Збір вологи: ванна, басейн, баня, автомийка, громадські місця (магазин, хол, коридор).
Прибирання підвалів, майстерень, малих виробничих приміщень, тощо.
*Схематичні малюнки можуть дещо відрізнятись від реальних моделей.

МОДЕЛЬ VCP-25180
Ручка

Гак для
складеного
кабелю

Перемикач
«0» - Вимк.
«І» - Увімк.

Кабель з
вилкою
Клямка для
відкривання
кришки

Кришка
Отвір для
всмоктування

Бак
Місця для
насадок

Дренажний
отвір з пробкою

Основа

Колесо

Функціональні можливості:
Збір пилу/Збір вологи/Спуск
води (дренаж).
Потужне всмоктування за
допомогою двоступеневого
двигуна 1800 Вт.
Двигун - 100% мідь.
Бак - неіржавіюча сталь.
Зберігання кабелю та насадок
на корпусі.
Захист від переливу.
Захист від вторинного
забруднення.
Вологозахищений перемикач.
Довга металева телескопічна
трубка.

Надійні пластикові клямки.
Містка стабільна основа.
Універсальні колеса.
Зменшений рівень шуму.
Потовщені стінки баку 0.45 мм, щоб запобігти його деформації.
Привабливий дизайн.
**Захист від вторинного забруднення реалізований за допомогою фільтру ззаду кришки.

МОДЕЛЬ VCP-20161
Ручка
Перемикач
«0» - Вимк.
«І» - Увімк.

Отвір для
видування
Гак для
складеного
кабелю

Кришка

Отвір для
всмоктування

Клямка для
відкривання
кришки
Бак
Місця для
насадок
Основа

Колесо

4

Функціональні можливості:
Збір пилу/Збір вологи/
Видування повітря.
Потужність всмоктування
1600 Вт.
Двигун - 100% мідь.
Бак - неіржавіюча сталь.
Зберігання насадок та кабелю
на корпусі.
Захист від переливу.
Вологозахищений перемикач
живлення.
Довга металева телескопічна
трубка.
Металеві клямки з тривалим
терміном служби.
Товщина стінок баку - 0.4 мм.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ПРИБИРАННЯ
Зборка
Відкрийте кришку. Під'єднайте тканинний
пилозбірник до отвору в баку. Рошташуйте
губку (VCP-20161). Встановіть фільтр для
двигуна. Закрийте кришку.
Вставте шланг в отвір для всмоктування.
Прокрутіть його проти годинникової
стрілки до закріплення. Або вставте шланг
в отвір для видування (VCP-20161).

Інструкція користувача

Під'єднайте телескопічну трубку. За
допомогою регулятора на трубці встановіть
її необхідну довжину.
Під’єднайте бажану насадку.
Розкладіть кабель.
Вставте вилку кабеля в розетку.
Переведіть
перемикач
положення Увімк. («І»).

живлення

в

Пилосос почне працювати.

Регулятор всмоктування (VCP-25180).
Щоб регулювати потужність всмоктування, пересувайте регулятор на
шлангу.

Ручка.
Щоб підняти пилосос, беріться за ручку.

Клямки.
Щоб відкрити кришку, візьміться за обидві клямки та потягніть догори.
Щоб закрити кришку, опустіть клямки до клацання.

Видування повітря (VCP-20161).
Вставте шланг в отвір для видування.
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ПІСЛЯ ПРИБИРАННЯ

Щоб вимкнути пилосос, переведіть перемикач живлення в положення
Вимк. («0»).

Витягніть вилку з розетки. Складіть та підвісьте кабель на корпусі.

Від'єднайте шланг.

Зніміть насадку та розташуйте її на корпусі.

Відкрийте кришку за допомогою клямок. Витягніть фільтр для двигуна та
витрусіть.

(VCP-25180). Викрутіть пробку з дренажного отвору. Спустіть воду.
(VCP-20161). Нахиліть бак та вилийте воду. Відіжміть губку.

Витягніть тканинний пилозбірник та витрусіть.
Викиньте сміття з баку.

Встановіть трубку або щітку (в залежності від моделі) в роз'єм для
вертикальної парковки.
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ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ
Перед чищенням вимкніть живлення та витягніть вилку з розетки.
Чистити приладдя можна за допомогою щітки або мити чистою водою.
Не використовуйте пральний порошок, інші хімічні або абразивні засоби.
Після чищення покладіть приладдя у добре вентильоване місце для просушки.
Не використовуйте фен, радіатор, інші засоби для прискорення сушки.
Зберігайте приладдя належним чином до наступного використання.

Інструкція користувача
Чищення фільтра для
двигуна.

Не занурюйте бак у воду. Не мийте бак водою, щоб не пошкодити електричні частини.
Протирайте бак вологою тканиною, потім сухою.

ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕЛИВУ
Якщо бак наповниться водою, спрацює захист від переливу.
Захисний пристрій підніметься, всмоктування припиниться та
почне лунати аномальний звук. Це означає, що двигун марно
працює на великій швидкості. Невідкладно вимкніть живлення
та злийте воду. Щоб продовжити працювати, зберіть пилосос
та увімкніть живлення.
Якщо пилосос перекинувся або вібрує на нерівній поверхні,
також може спрацювати захисний пристрій. Вимкніть
живлення, встановіть пилосос рівно, увімкніть його та
продовжіть прибирання.

7

ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
Пилосос не вмикається.
Немає живлення. Вилка не вставлена в розетку. Почекайте відновлення живлення. Вставте
щільно вилку в розетку.
Пилозбірник або фільтр для мотору встановлені невірно. Зберіть писолос належним чином.
Недостатня потужність всмоктування.
Шланг заблокований якимись предметами. Звільніть шланг від сміття.
Пилозбірник заповнений. Витрусіть його.
Фільтр забруднений. Почистіть його.
Переведіть регулятор на шлангу на більшу потужність всмоктування.
Незвичний шум.
Фільтри, шланг, трубка або приладдя забруднені або заблоковані. Почистіть фільтри. Витягніть
сторонні предмети.
Бак переповнений. Вилийте брудну воду, викиньте сміття з баку та продовжіть прибирання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ
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Модель

VCP-25180

VCP-20161

Напруга

220-240 В, 50 Гц

220-240 В, 50 Гц

Потужність

1800 Вт

1600 Вт

Бак

неірж. сталь, 25 л

неірж. сталь, 20 л

Кабель

4,5 м

4,5 м

Шланг в зборі

1,5 м

1,5 м

Пилозбірник тканинний

+

+

Щітка для підлоги

+

+

Щітка для меблів

+

+

Насадка щільова

+

+

Фільтр для двигуна

+

+

Трубка металева
телескопічна

+

+

Розміри

43.5 х 43.5 х 59.3

36 х 35.7 х 51 см

Вага нетто / брутто

6.5 / 7.5 кг

5.3/ 6.2 кг

Колір

жовтий

жовтий

Функції

Збір пилу / Збір вологи /
Спуск води.
Зберігання насадок та
кабелю на корпусі.
Захист від переливу.
Захист від вторинного
забруднення.
Вертикальна парковка.

Збір пилу / Збір вологи /
Видування повітря.
Зберігання насадок та
кабелю на корпусі.
Захист від переливу.
Вертикальна парковка.

