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Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli
süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.

Amaca uygun LVMMBON
Bu elektrikli süpürge evde kullanım için üretilmiştir, sanayi ortamında kullanıma uygun değildir. Bu elektrikli
süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
 İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
 Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
− Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış
maddeler.
− Nemli veya ıslak maddeler.
− Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.

Yedek parçalar, aksesuarlar, toz torbası
Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız,
özel aksesuarlarımız ve orijinal toz torbalarımız kendi
elektrik süpürgelerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece
orijinal yedek parçalarımızı, orijinal aksesuarlarımızı
ve özel aksesuarlarımızı ve orijinal toz torbalarımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün
çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgenizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitede kalmasını
garantileyebilirsiniz.

!
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Uyarı:
Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli
yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların
ve toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyle oluşan
hasarlar söz konusu olduğunda garanti kapsamımıza
girmeyecek hasarlara neden olabilir.

Güvenlik bilgileri
Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
 Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve ﬁziksel, algısal veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın
güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi
olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.
 Çocukların cihaz ile oynamalarına izin
verilmemelidir.
 Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
 Plastik torbalar ve folyolar küçük
çocukların
ulaşamayacağı
yerlerde
saklanmalı ve imha edilmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!

Usulüne uygun kullanım
 Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak
bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
 Filtre torbası veya toz haznesi, motor koruması ve
dışarı üﬂeme ﬁltresi olmadan asla süpürmeyiniz.
=> Cihaz zarar görebilir!
 Asla süpürgenin ağzıyla veya borusuyla insanların
kafalarının yakınında kullanmayınız.
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
 Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman
kullanıcıdan daha aşağıda bulunmalıdır.
 Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürgenin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
 Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri
hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından
değiştirilmelidir.
 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik
bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
 Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan
değil, aksine soketten çekilmelidir.
 Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden
geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.
 Elektrik ﬁşinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vucüduna, hayvanlara veya nesnelere
hızla çarpmamasına dikkat ediniz.
=> Elektrik bağlantı kablosunu ﬁş yardımıyla hareket
ettiriniz.
 Elektrikli süpürgede yapacağınız tüm çalışmalardan
önce ﬁşi çekiniz.
 Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir
arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik ﬁşini prizden
çekip çıkarınız.
 Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürgedeki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece
yetkili müşteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.

 Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
 Yanıcı ve alkol içeren maddeler ﬁltre üzerine (ﬁltre
torbası, motor koruma ﬁltresi, dışarı üﬂeme ﬁltresi vb.)
uygulanmamalıdır.
 Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir.
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesine
neden olabilir.
 Emiş yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve ﬁşini çekiniz.
 Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha
sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.
Lütfen dikkat
Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete
alınmış olmalıdır.
Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik
bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların
da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede
olması olabilir.
Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini
ayarlamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye
sokulması engellenebilir.

!

İmha etmeye ilişkin uyarılar
 Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar
görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen
malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar geri
kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj
malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine
gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa,
ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi
tavsiye ederiz.

Enerji etiketine ilişkin uyarılar
Bu elektrik süpürgesi genel amaçlı bir elektrik süpürgesidir. Halılarda ve sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına
ulaşmak için lütfen değiştirilebilir genel ağzı kullanınız.
Hesaplamalar 2010/30EU yönetmeliğini tamamlayan,
3 Mayıs 2013 tarihli 665/2013 numaralı (EU) Komisyon Delege Edilmiş Yönetmeliğini temel alır.
Bu kılavuz içinde daha ayrıntılı açıklanmayan yöntemlerin tümü DIN EN 60312-1:2014'ü temel alarak
yürütülmüştür.
Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için
dikkat etmeniz gereken hususlar:
 Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
 Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
 Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
 Eğer, cihazınız toz torbalı ise;
Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim
göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.
Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
 Cihazınız toz hazneli ise;
Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini
maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamanız önerilir. (Her kullanım
sonrasında bu hazne ve ﬁltrelerinin temizlenmesi gerekir.)
 Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki
gibi takın ve kullanın.
 Cihazı dikey konumdayken çalıştırmayınız.

 Eski cihaz
Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiva
eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar
değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri
kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel
giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen
yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.
 Filtrenin ve ﬁltre torbasının imha edilmesi
Filtre ve ﬁltre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış
maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile
birlikte imha edilebilir.

3

tr
Proﬁlo PSU7 serisi bir elektrikli süpürge almaya kararvermeniz bizi memnun etti.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli PSU7 modelleri
gösterilmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım
özelliklerinin ve fonksiyonların sizin modelinizde
bulunmaması mümkündür.
En iyi performansı elde etmek için sadece elektrikli
süpürgeniz için özel olarak geliştirilmiş olan orijinal
Proﬁlo aksesuarlarını kullanmalısınız.
Lütfen resimli sayfaları açınız!

Cihaz açıklaması
1 Aç∂l∂r-kapan∂r süpürme baμl∂π∂*
2 Sert zemin baμl∂π∂*
3 Turbo
Sürgü f∂rças∂
düπmeli teleskopik boru*
4 Hortum tutamaπ∂
5 Emme hortumu

Yedek parçalar ve özel aksesuarlar
A Değişim ﬁltresi paketi VZ51PT1AFG
("Yüksek emiş gücü için" / "Mükemmel performans
ve yüksek temizleme kalitesi için")
İçindekiler:
- 5 Kilitli toz torbası
- 1 Mikro-hijyen ﬁltresi
Bu nedenle sadece orijinal toz torbalarımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Cihazınız, yüksek kaliteli toz torbaları kullanıldığı
takdirde çok iyi temizleme sonuçları veren, yüksek
verimliliğe sahip bir elektrik süpürgesidir. Sadece
yüksek kaliteli toz torbalarının, özellikle Proﬁlo orijinal toz torbalarının kullanılması durumunda AB Enerji Etiketi üzerinde belirtilen enerji verimlilik sınıfı,
toz toplama ve toz tutma kapasitesi değerlerine
ulaşılabilir.
Düşük kaliteli toz torbası kullanılması durumunda
(örn. kağıt torba) cihazınızın performansı ve kullanım
ömrü belirgin biçimde kötü etkilenebilir. Sonuçta
tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli
toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde
hasarlara neden olabilir. Böylesi hasarlar garantimiz
kapsamında değildir.
Daha fazla bilgi için bkz.
www.proﬁlo.com/tr. Buradan orijinal elektrik süpürgesi toz torbası da sipariş edebilirsiniz.

6 Diπer süpürme baμl∂klar∂ aksesuar taμ∂y∂c∂s∂*
7 Kombi baμl∂π∂*
8 Kapak
9 D∂μar∂ üfleme filtresi*
10 Elektronik kayar regülatör
11 Filtre deπiμtirme göstergesi
12 Açma / kapama tuμu
13 Park yard∂m∂
14 Ωebeke baπlant∂ kablosu
15 Yerleμtirme yard∂m∂ (cihaz∂n alt taraf∂nda)
16 Motor koruma filtresi*
17 Filtre torbas∂
Elektrik bağlanısı 220-240 V**
Gerilim / Frekans 50 Hz**
Amper 10 A**
EEE Yönetmeliğine Uygundur
**Modelle göre değişiklik gösterebilir

∑lk kullan∂mdan önce
Resim 1*
䡲 Tutamaπ∂ emme hortumuna tak∂n∂z ve oturtunuz.

Çal∂μt∂r∂lmas∂
Resim 2
a) Emme hortumu ucunu emme deliπine tak∂p kilitleyiniz.
b) Emme hortumunun ç∂kar∂lmas∂ için kilit açma tuμuna bas∂n
ve hortumu d∂μar∂ çekin.
3
Resim 3*
䡲 Tutamak ve teleskopik boru birbirine tak∂lmal∂d∂r.
a)
4
Resim 4*
䡲 Zemin süpürme ünitesi ve teleskopik boru birbirine
a)
tak∂lmal∂d∂r.
5
Resim 5*
䡲 Sürgü düπmesi /ok
Sürgü
manμeti
ok iμareti yönünde
iμareti
yönünde
deπiμtirerek, teleskopik borunun kilidi çözülmeli ve
istenilen uzunluk ayarlanmal∂d∂r.

6*
Resim 6*
䡲 Aksesuar taμ∂y∂c∂s∂n∂ diπer baμl∂klara itin ve emiμ
borusuna/teleskobik boruya klipsleyin.
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* cihaz donanımına bağlıdır

Resim 7
䡲 Elektrik baπlant∂ kablosu fiμten tutulmal∂, istenilen
uzunluπa kadar cihazdan d∂μar∂ çekilmeli ve elektrik fiμi
prize tak∂lmal∂d∂r.
Resim 8
䡲 Elektrik süpürgesini Açma - Kapama tuμuna ok yönünde
basarak aç∂n∂z.

Emerek temizleme
Resim 9
Kayar regülatörün kullan∂lmas∂ ile istenilen emme gücü
kademesiz olarak ayarlanabilir.
䡲 En düμük
güç alan∂:
Hassas cisim ve maddelerin temizlenmesi için kullan∂l∂r;
örn. tüller.
䡲 Düμük
güç alan∂:
Az kirli yüzeylerin günlük temizliπinde.
䡲 Orta
güç aral∂π∂:
Saπlam zemin kaplamalar∂n∂n, sert zeminlerin ve çok kirli
zeminlerin temizlenmesi için.
䡲 Yüksek
güç alan∂:
Zor ve çok yoπun kirlerin temizlenmesi için.
Resim 10
Zemin süpürme ünitesinin ayarlanmas∂:
䡲 Hal∂lar∂n ve duvardan duvara hal∂lar∂n
süpürülmesi için
=>
䡲 Sert zeminlerin
süpürülmesi için
=>
Dikkat!
Yer fırçaları sert yüzeyin özelliklerine bağlı olarak (Örn.
sert, sade akış) belirli bir aşınmaya maruz kalır. Bu
nedenle fırçanın temas yüzeyi belirli aralıklarda kontrol
edilmelidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke
veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara
neden olabilir. Üretici aşınmış yer fırçaları nedeniyle
meydana gelen olası hasarlar için sorumluluk kabul
etmez.

13*
Resim 12*
Sert zemin aπz∂
䡲 Sert zemin kaplamalar∂n∂n temizlenmesi için (fayans,
parke vs.)
䡲 Zemin süpürme ünitesi ve teleskopik boru birbirine
tak∂lmal∂d∂r.
14
Resim 13
K∂sa temizlik aralar∂nda, aletin kapat∂lmas∂ndan sonra,
cihaz∂n arkas∂nda konumland∂r∂lm∂μ park yard∂m∂n∂
kullanabilirsiniz.
Bunun için zemin süpürme ünitesini arac∂n arkas∂ndaki
girintiye itiniz.

Çal∂μma sona erdikten sonra
14
Resim 15
䡲 Fiμi çekin.
䡲 Ωebeke kablosunu hafifçe çekin ve b∂rak∂n. Kablo
otomatik olarak toparlan∂r.
15
Resim 16
䡲 Cihaz∂ saklamak / nakletmek için cihaz∂n alt taraf∂ndaki
saklama yard∂m∂n∂ kullanabilirsiniz.
Cihaz∂ dik konuma al∂n∂z. Zemin aπz∂ndaki kancay∂
cihaz∂n alt taraf∂ndaki boμluπa itiniz.

Filtre deπiμtirilmesi
Filtre torbas∂n∂ deπiμtirin
16
Resim 17
䡲 Ünite hal∂dan kald∂r∂lm∂μken ve en yüksek süpürme gücü
ayarlanm∂μken filtre deπiμtirme göstergesi yoπun ve eμit
μekilde yan∂yorsa, tamamen dolu olmasa bile filtre torbas∂
deπiμtirilmelidir. Böyle bir durumda filtredeki kirin türü
deπiμimi gerekli k∂lmaktad∂r.
Aksi takdirde filtre deπiμtirme göstergesinin devreye
girmesine yol açacaπ∂ndan, emme ünitesi, emme borusu
ve emme hortumu t∂kal∂ olmamal∂d∂r.
17
Resim 18
䡲 Kapaπ∂ kilit kolunu ok yönüne iterek aç∂n∂z.

Resim 11* Ek aksesuar ile süpürme
Üniteyi ihtiyac∂n∂za göre emme borusuna veya tutamaπa
tak∂n∂z:
a) Aral∂klar∂n ve köμelerin v.s. süpürülmesi için kenar
süpürme baμl∂π∂.
b) Mobilya tak∂mlar∂n∂n, perdelerin v.s. süpürülmesi için
döμeme süpürme baμl∂π∂.

* cihaz donanımına bağlıdır
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18
Resim 19
a) Filtre torbas∂n∂ kapama pimini çekerek kapat∂n ve d∂μar∂
ç∂kart∂n.
b) Yeni filtre torbas∂n∂ tutucuya yerleμtirin ve toz saklama
haznesini kapat∂n.

Kapak sadece yerleμtirilmiμ MEGAfilt filtre
! Dikkat:
kapan∂r.

Motor koruma filtresinin temizlenmesi
Motor koruma filtresi düzenli aral∂klarla vurularak ve/veya
y∂kanarak temizlenmelidir!
20*
Resim 19*
18).
䡲 Toz haznesi kapaπ∂n∂ aç∂n∂z (bkz. resim 17)
䡲 Motor koruma filtresini ok yönünde çekiniz.
䡲 Motor koruma filtresini vurarak temizleyiniz.
䡲 Kirlenme yoπunsa motor koruma filtresi y∂kanmal∂d∂r.
Filtreyi en az 24 saat kurumaya b∂rak∂n∂z.
䡲 Temizleme iμleminden sonra motor koruma filtresini
cihaza yerleμtiriniz ve toz haznesi kapaπ∂n∂ kapat∂n∂z.

Bak∂m
Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapat∂n∂z ve μebeke
fiμini çekiniz.
Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçalar∂ normal bir
plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bak∂ml∂ olmas∂
saπlanabilir.
madde, cam temizleyicisi
! Aμ∂nd∂r∂c∂
veya çok yönlü temizleyici kullanmay∂n∂z.

Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamal∂d∂r.

Toz bölmesi gerektiπinde ikinci bir elektrikli süpürge ile
süpürülebilir, veya kuru bir toz bezi / toz f∂rças∂ ile
temizlenebilir.
Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde deπiμiklik yapma
hakk∂na sahiptir

D∂μar∂ üfleme filtresini deπiμtirin
Cihaz∂n∂z∂n d∂μar∂ üfleme filtresi senede bir kere
deπiμtirilmelidir.

Mikro hijyen filtresinin deπiμtirilmesi
20*
Resim 23*
18).
䡲 Toz haznesi kapaπ∂n∂ aç∂n∂z (bkz. resim 17)
䡲 Kilit pimine ok yönünde basarak filtre tutucusunu kilitleyin.
䡲 Filtre köpüπünü ve mikro hijyen filtresini ç∂kart∂n∂z.
Yeni Micro Hijyen filtresini ve filtre köpüπünü filtre
tutucusuna yerleμtirin.
䡲 Filtre braketini cihaza yerleμtiriniz ve yerine oturtunuz.

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.

Hepa filtrenin* deπiμtirilmesi
Aynı zamanda aşağıdaki yedek parça numarası ile
müşteri hizmetlerimiz üzerinden de yeni filtre torbası
sipariş edebilirsiniz: 574 020
21*
Resim 24*
17)
䡲 Toz haznesi kapaπ∂n∂ aç∂n∂z (bkz. resim 18).
䡲 Kilit pimine ok yönünde basarak Hepa-Filtresinin kilidini
aç∂n ve cihazdan ç∂kart∂n. (bkz. resim 20)
23)
䡲 Yeni Hepa-filtresini yerleμtiriniz ve yerine oturtunuz.

∑nce toz partikelleri süpürüldükten sonra (örn. toz alç∂,
çimento, vs.), motor koruma filtresi vurularak
temizlenmelidir, gerekirse motor koruma filtresi ve
mikro hijyen filtresi deπiμtirilmelidir.

6

* cihaz donanımına bağlıdır
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Please keep this instruction manual. When passing the
vacuum cleaner on to a third party, please also pass on
this instruction manual.

Intended use
This vacuum cleaner is intended for domestic use and
not for commercial use. Only use this vacuum cleaner
in accordance with the instructions in this instruction
manual.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
 Vacuum-cleaning persons or animals
 Vacuuming up:
− hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
− damp or liquid substances.
− highly ﬂammable or explosive substances and gases.
− ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
− toner dust from printers and copiers.

Spare parts, accessories, dust bags
Our original spare parts, original (special) accessories
and original dust bags are designed to work with the
features and requirements of our vacuum cleaners. We
therefore recommend that you only use our original spare parts, original (special) accessories and original dust
bags. This will ensure that your vacuum cleaner has a
long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.
Please note:
Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (special) accessories and dust bags can damage your
vacuum cleaner. Damage caused by the use of such
products is not covered by our guarantee.

!

Safety information
This vacuum cleaner complies with the recognised rules of technology and the relevant safety regulations.
 The appliance may be used by children
over the age of 8 years and by persons
with reduced physical, sensory or mental
capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe
use of the appliance and the have understood the potential dangers of using the
appliance.
 Children must never play with the appliance.

 Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
 Plastic bags and ﬁlms must be kept out
of the reach of children before disposal.
=> Risk of suffocation.

Proper use
 Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the speciﬁcations on the rating plate.
 Never vacuum without the dust bag or dust container,
motor protection or exhaust ﬁlter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
 Always keep the vacuum cleaner away from your head
when using nozzles and tubes.
=> This could cause injury!
 When vacuuming stairs, the appliance must always be
positioned below the user.
 Do not use the power cord or the hose to carry or
transport the vacuum cleaner.
 For safety reasons, if this appliance's mains power
cable becomes damaged, it must be replaced by the
manufacturer, their after-sales service department or a
similarlyqualiﬁed person.
 If using the appliance for longer than 30 minutes, pull
out the power cord completely.
 When disconnecting the appliance from the mains,
pull on the plug itself to remove it; do not pull on the
power cord.
 Do not pull the power cord over sharp edges or allow
it to become trapped.
 When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.
=> Use the mains plug to guide the power cord.
 Pull out the mains plug before carrying out any work
on the vacuum cleaner.
 Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
 For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and ﬁt replacement parts to the vacuum cleaner.
 Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
 Do not pour ﬂammable substances or substances containing alcohol onto the ﬁlters (dust bag, motor protection ﬁlter, exhaust ﬁlter, etc.).
 The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
=> Vacuuming up building rubble could damage the
appliance.
 When not in use, switch off the appliance and pull out
the mains plug.
 At the end of its life, the appliance should immediately
be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.

11

!

Please note
The mains socket must be protected by at least a 16
amp circuit breaker.
If a circuit breaker is tripped when you switch on the
vacuum cleaner, this may be because other electrical
appliances which have a high current draw are connected to the same power circuit.
To prevent the circuit breaker from tripping, select
the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.

Disposal information
 Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged during transportation. It
is made of environmentally friendly materials and can
therefore be recycled. Dispose of packaging that is
no longer required at an appropriate recycling point.
 Old appliance
Old appliances still contain many valuable materials.
Therefore, please take appliances that have reached
the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current
disposal methods, please enquire at a retailer or your
local council.
 Disposal of ﬁlters and dust bags
Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do
not contain substances that are not permitted in
household waste, you can dispose of them with your
normal household waste.

Notes on the energy label
This vacuum cleaner is a general purpose vacuum cleaner.
To achieve the declared energy efﬁciency and cleaning
performance class on carpet and hard ﬂoor, please use
the interchangeable universal nozzle.
These calculations are based on the delegated regulation (EU) no. 665/2013 established by the commission on 3rd May 2013 as a supplement to Directive
2010/30/EU.
All of the procedures in these instructions that are
not described in more precise detail were listed
based on DIN EN 60312-1:2014.
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Congratulations on your purchase of a Proﬁlo PSU7 vacuum cleaner.
This instruction manual describes various PSU7 models, which means that some of the equipment features
and functions described may not be available on your
model.
You should only use original Proﬁlo accessories, which
have been specially developed for your vacuum cleaner
to achieve the best possible vacuuming results.
Fold out the picture pages.

Your vacuum cleaner
1

Adjustable ﬂoor tool

2

Hard-ﬂoor brush

3

Telescopic tube with adjusting sleeve and locking
collar

4

Handle

5

Flexible hose

6

Accessories holder for multi-purpose nozzle*

7

Multi-purpose nozzle*

8

Cover

9

Exhaust ﬁlter*

10 Electronic slide control
11 Dust bag change indicator
12 ON/OFF button
13 Parking aid
14 Power cord
15 Storage aid (on underside of unit)
16 Motor protection ﬁlter*
17 Dust bag

Replacement parts and special accessories
A Replacement ﬁlter package VZ51PT1AFG
("For high suction power"/ "for top performance and
excellent cleaning quality")
Content:
- 5 dust bags with fasteners
- 1 micro-hygiene ﬁlter
We therefore recommend that you only use our original dust bags.
Your appliance is a highly efﬁcient vacuum cleaner
that achieves excellent cleaning results when used
with high-quality dust bags. Only by using highquality dust bags (such as Proﬁlo original dust bags)
can you ensure that your vacuum cleaner is working
at the energy efﬁciency class, dust pick-up rate and
dust retention capacity listed on its EU energy label.
The use of inferior-quality dust bags (e.g. paper
bags) can have a negative effect on the service life
and performance of your appliance. Using unsuitable
or inferior-quality dust bags can also damage your
vacuum cleaner. Such damage is not covered by our
guarantee.
You can ﬁnd more information about this at
www.proﬁlo.com/tr. You can order our original vacuum cleaner bags here.

Before using for the first time
Figure 1*
䡲 Push the handle onto the flexible hose until it engages.

Setting up
Figure 2
a) Push the flexible hose adapter into the opening on the
vacuum cleaner until it engages.
b To remove the flexible hose, press the release button and
pull the hose out.
3
Figure 3*
䡲 Connect the handle and the telescopic tube together.
a)

Figure 4*
䡲 Connect the floor tool and the telescopic tube together.
a)

5
Figure 5*
䡲 To adjust the length of the telescopic tube, adjust the
adjusting
sleeve/sliding
switchofinthe
the direction of the
/sliding
switch
in the direction
arrow and adjust the tube to the required length.

* Depending on model
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Figure 6*
䡲 Attach the accessories holder to the multi-purpose
nozzle and clip it onto the suction pipe/telescopic tube.
Figure 7
䡲 Take the mains plug, pull the mains cable to the required
length and insert the plug into a socket.
Figure 8
䡲 Press the ON/OFF button in the direction of the arrow to
switch your vacuum cleaner on.

Vacuuming
Figure 9
The required suction power can be selected infinitely
variably by adjusting the slide control.
䡲 Lowest
suction range:
For vacuuming delicate fabrics,
e.g. curtains.
䡲 Low
suction range:
For daily vacuuming of lightly soiled floors.
䡲 Medium
suction range:
For vacuuming durable floor coverings, hard floors and
for heavily soiled surfaces.
䡲 High
suction range:
For vacuuming stubborn dirt and very heavily soiled
surfaces.
Figure 10
Adjusting the floor tool:
a) For vacuuming rugs
and carpets
b For vacuuming
hard floors

12*
Figure 13*
Hard-floor brush
䡲 For cleaning hard floor coverings
(tiles, parquet flooring, etc.)
䡲 Connect the floor tool and the telescopic tube together.
13
Figure 14
䡲 Once you have switched off the vacuum cleaner, you can
use the parking aid on the back of the vacuum cleaner if
you wish to stop vacuuming for a short time.
To do this, slide the catch on the floor tool into the
groove on the back of the vacuum cleaner.

When the work is done
14
Figure 15
䡲 Unplug the vacuum cleaner.
䡲 Briefly pull the power cord and release. The cord rewinds
automatically.
15
Figure 16
䡲 To store or transport the vacuum cleaner, use the storage
aid on the underside of the vacuum cleaner.
Stand the vacuum cleaner up on its end. Slide the catch
on the floor tool into the groove on the underside of the
vacuum cleaner.

Changing the dust bag and filters
Replacing the dust bag
=>
=>

Caution!
Floor tools are subject to a certain amount of wear,
depending on the type of hard floors you have
(e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check
the underside of the floor tool at regular intervals.
Worn undersides of floor tools may have sharp edges
that can damage sensitive hard floors, such as parquet
or linoleum. The manufacturer does not accept any
responsibility for damage caused by worn floor tools.
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Figure 11* Vacuuming with accessories
Attach the nozzles to the tube or handle as required:
a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
b) Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture,
curtains, etc.

16
Figure 17
䡲 If the dust bag change indicator lights up brightly and
evenly when the floor tool is lifted from the carpet and
the highest suction power is selected, the dust bag must
be changed, even though it may not yet be full. In this
case it is essential to change the dust bag due to the
type of material it contains.
First check that the nozzle, suction pipe and flexible hose
are not blocked, as this would also lead to the dust bag
change indicator being triggered.
17
Figure 18
䡲 Open the lid by moving the locking lever in the direction
of the arrow.

* Depending on model

18
Figure 19
a) Seal the dust bag by pulling the sealing strip and then
remove it.
b) Insert a new dust bag into the holder and close the dust
bag compartment lid.

the lid will only close when the dust bag is
! Caution:
inserted.

Care
Always switch off the vacuum cleaner and disconnect the
power cord from the mains before cleaning the vacuum
cleaner.
The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned
with a commercial plastic cleaner.
not use a scourer, glass-cleaning agent or all! Do
purpose cleaning product.
Never immerse the vacuum cleaner in water.

Cleaning the motor protection filter
The motor protection filter should be cleaned regularly by
knocking out the dirt and rinsing.
20*
Figure 19*
18).
䡲 Open the dust bag compartment lid (see Figure 17)
䡲 Pull out the motor protection filter in the direction of the
arrow.
䡲 Clean the motor protection filter by tapping it.
䡲 If it is very dirty, the motor protection filter should be
rinsed.
The filter must then be left to dry for at least 24 hours.
䡲 After cleaning, slide the motor protection filter into the
vacuum cleaner and close the dust bag compartment lid.

The dust compartment can, if necessary, be cleaned with a
second vacuum cleaner or simply wiped with a dry cloth or
dusting brush.
Subject to technical modifications.

Replacing the exhaust filter
You must replace the exhaust filter in your vacuum cleaner
once a year.
Replacing the micro-hygiene filter
23*
Figure 20*
17)
䡲 Open the dust bag compartment lid (see Figure 18).
䡲 Release the filter holder by pressing the locking tab in the
direction of the arrow
䡲 Remove the foam filter and micro-hygiene filter.
Insert the new micro-hygiene filter and foam filter into the
filter holder.
䡲 Insert the filter holder into the vacuum cleaner and clip
into place.
Replacing the HEPA filter
You can order a new filter from our after-sales service
using the following replacement part number: 574 020
24*
Figure 21*
17)
䡲 Open the dust bag compartment lid (see Figure 18).
䡲 Release the HEPA filter by pressing the locking tab in the
direction of the arrow and remove it from the vacuum
cleaner (see Figure 20)
23).
䡲 Insert the new HEPA filter and clip into place.
If you have used the vacuum cleaner for fine dust particles (such as plaster or cement), clean the motor protection filter by tapping it and, if necessary, replace the
motor protection filter and the exhaust filter.

* Depending on model
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This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
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