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Sayın Müşterilerimiz!
Bu ürünümüzü seçtiğiniz için sizi tebrik ediyor ve Profilo 
kullanıcıları arasına hoş geldiniz diyoruz.
En iyi sonuçları almak için yalnızca orijinal Profilo 
aksesuarları kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu aksesuarlar 
özel olarak bu ürün için tasarlanmışlardır.
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Önemli 
güvenlik talimatlarına özellikle dikkat edin. Bu kullanım 
kılavuzunu gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Önemli güvenlik talimatları

oluşturabilir. Bir sorun olması halinde 
lütfen yetkili servis ile irtibata geçin.

 ● Cihaz, güç kaynağına bağlı olduğu 
için, ıslak eller ile dokunulmamalıdır.

 ● Elektrikli süpürgeyi insanları ya da hay-
vanları temizlemek için kullanmayın ve 
hortum başını gözlerden ve kulaklar-
dan uzak tutmaya özen gösterin.

 ● Cihazı sadece normal oda 
sıcaklığında ve deniz seviyesinden en 
fazla 2000 m yükseklikte kullanınız. TEHLİKE! / UYARI!

Sağlıkla ilgili tehlike

 ● Elektrik kablosu hasar görürse, 
herhangi bir tehlike oluşmaması 
için üreticinin kendisi, yetkili servisi 
ya da uzman bir kişi tarafından 
değiştirilmelidir.

 ● Cihazın temizlik, bakım, takma ve 
sökme işlemlerinden önce, fişin 
prizden çıkarılması gerekir.

 ● Parçalarını değiştirmeden önce ya 
da kullanım esnasında hareketli 
parçalarına yaklaşacağınız zaman 
cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

 ● Cihazı güvenli bir şekilde nasıl kulla-
nacaklarının kendilerine gösterilmesi 
ve maruz kalabilecekleri tehlikeleri 
anlamaları durumunda aletler 8 yaş 
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyu-
sal veya zihinsel kapasiteleri düşük 
ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan 
kişilerce kullanılabilir. Çocuklar aletle 
oynamamalıdır. Temizlik ve bakım 
işleri çocuklar tarafından başlarında 
bir yetişkin olmadan gerçekleştiril-
memelidir.

 ● Kablosu, gövdesi ya da tutma 
yerinde gözle görülür bir hasar varsa 
cihazı kullanmayın.

 ● Cihaz yalnızca yetkili servisimiz 
tarafından onarılabilir. Yanlış onarım 
kullanıcı için ciddi bir tehlike 

 UYARI!
Buna uyulmaması cihaza zarar 
gelmesine yol açabilir

 ● Elektrikli süpürgeyi yalnızca 16 A sigortaya sahip 220-
240 V bir prize takın.

 ● Prizden çıkarmak için kablosundan çekmeyin.
 ● Güç kablosunun fişinin ıslanmasına izin vermeyin.
 ● Elektrikli süpürgeyi ya da fırçalarını kablosunun 

üzerinden geçirmeyin çünkü bunu yaparak kablonun 
yalıtımına zarar verebilirsiniz.

 ● Elektrikli süpürgenin içine şunları çekmeyin: kibrit, 
sigara izmariti, sıcak kül. Elektrikli süpürgenin içine 
sivri cisimler çekmekten kaçının.

 ● Un, çimento, alçı, yazıcılar ve fotokopi makinelerinin 
tonerleri, vb. ince tozları elektrikli süpürgenin içine 
çekmeyin.

 ● Aşındırıcı ve zehirli maddeler, benzin, parafin ve başka 
yanar veya patlayıcı maddeler süpürülmemelidir.

 ● Pompa, sadece temizlik deterjanı konteynerinde temizlik 
deterjanı ile su karışımı bulunduğunda çalıştırılabilir. 
Karışım olmadığında pompanın çalışması gürültülüdür.

 ● Süpürge çalışırken, devredilmesine veya su ile 
ıslanmasına izin vermeyin.

 ● Süpürge, yağmur ve ayaz gibi hava etkilerine maruz 
kalmamalıdır.

 ● Sünger filtresi, filtre modülüne takılı değilken süpürgeyi 
kullanmayın.

 ● Çalışan süpürge gözetimsiz bırakılmamalıdır.
 ● Süpürge, sadece doğal konumundayken, dört 

tekerleğin üzerinde, sağlam bir yerde çalışabilir.

TR

  ÖNERİLER
Ürünle ilgili bilgiler ve kullanıma 
dair öneriler

 ● Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için 
tasarlanmıştır.
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 ● Tekerlekler belli bir sürede bir temizlenmelidir. Tekerlek 
aksında biriken kir, dönmelerini engelleyebilir.

 ● Eşikten veya düz olmayan yerlerden geçerken, 
konteynerdeki suyun aşırı dalgalanmasını önlemek 
için dikkatli olunmalıdır. Aksi takdirde az miktarda su 
cihazın dışına dökülebilir.

17  Dar aralık ucu
18  Teleskopik emici boru
19  Emici hortum
20  SAFBAG poşetli sepet
21  Su filtresi modülü:

A  Filtreleme ünitesi
B  Bölme parçası

22  Konteyner
23  Temizlik deterjanı konteyneri
24  Püskürtücü ünitesi – emici hortumun tutamacındaki 

başlık
25  Büyük püskürtücü emici uç
26  Küçük püskürtücü emici uç
27  Su toplayıcı fırça
28  Büyük püskürtücü emici uca takılan lastik çıta
29  Yıkama takımı
30  Sünger filtresi I (süpürgede monte edilmiştir)
31  Sünger filtresi II (süpürgede monte edilmiştir)
32  Motor filtresi (süpürgede monte edilmiştir)
33  EPA E10 çıkış filtresi (süpürgede monte edilmiştir)

Süpürgenin kullanıma hazırlanması B
1  Emici hortumun ucunu, hortum ucundaki  ve süpürge 

kasasındaki işaretlerin birbirine karşı olacağı şekilde, 
süpürgedeki deliğe sokup, saat yönünde çevirerek  
konumuna getirin.
2  Hortumun diğer ucunu (tutamaç), emici teleskopik boru 

ile bağlayın.
3  Teleskopik borudaki halkadan tutarken, boruyu uzatarak 

veya kısaltarak istenen uzunluğu ayarlayın.
4  Emici borunun öteki ucunda, istenen emici ucu veya 

fırçayı takın.
5  SAFBAG poşetli standart süpürme ve su filtresi modülü 

kullanarak süpürme sırasında, aşağıdaki emici uçları ve 
fırçaları kullanın: küçük cisimleri ayıran, değiştirilebilir modlu 
emici fırçayı, küçük emici ucu, dar aralık ucunu ya da parke 
fırçasını.
6  Küçük cisimleri ayıran emici fırçada, küçük objelerin 

biriktiği sepeti monte edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için, 
sepet yerindeki kapağı söküp, sepeti yerleştirin.
7  Ahşap, sentetik veya fayans yerler gibi sert yüzeyleri 

süpürmek için,  resimde gösterildiği gibi, emici uca 
basıp fırçayı çıkarın.
8  Süpürge, aksesuar deposuna sahiptir. Depo, sürgü ile 

açılıp kapanır. Depoyu açmak/kapatmak için, sürgüyü aşağı/
yukarı kaydırıp, istenen emici ucu çıkartın/saklayın.
9  Süpürge, yatay konumda depolanabilir. Bunu 

gerçekleştirmek için, emici fırçanın takma kancasını, emici 
fırçanın takma askısına takın. Hortum, süpürgeye takılı halde 
kalabilir, ama depolanırken çok bükülmüş olmamasına özen 
gösterilmelidir.

Statik elektrik
Havadaki nemin az olduğu alanlardaki bazı yüzeyler 
temizlenirken cihazda elektrik yükü oluşabilir. Bu normal bir 
durumdur ve cihaza zarar vermediği gibi, arıza olarak da 
değerlendirilmez.
Bunu en aza indirmek için şunları yapmanızı tavsiye ederiz:

 ● cihazın borusunu odadaki metal cisimlere değdirerek 
cihazın elektrik yükünü boşaltın,

 ● odadaki havanın nemini artırın,
 ● her yerde bulunabilen statik elektrik önleyicilerden 

kullanın.

Süpürgenin özellikleri
Süpürge, yerlerden, halılardan, fayanstan ve tahta 
kaplamadaki, parkedeki ve radyatörlerdeki boşluklardan toz 
toplamak üzere tasarlanmıştır. Süpürge ile, hem mobilya ve 
perde süpürülebilir, hem sıvılar toplanabilir, hem de fayans, 
yerler, halı, zemin kaplama ve döşeme gibi yüzeyler su ile 
yıkanabilir.

Teknik parametreler
Elektrikli süpürgenin modeli ve teknik parametreleri 
sınıflandırma etiketinde belirtilmiştir. Şebeke koruması 16 A.
Ses/video cihazlarında parazite yol açmaz (Süpürgenin 
altındaki rayting plate de yazılır).
Gürültü seviyesi: 85 dB(A).

Cihazın yapısı A
1  Tutamaç
2  Konteyner kapağı açma düğmesi
3  Emici fırçanın takma yeri
4  Güç kablosu ile fişi
5  Aksesuar deposu
6  Pompa çalışma göstergesi
7  Pompa aç/kapat düğmesi
8  Açma/kapatma düğmesi
9  Güç değiştirme düğmeleri +/-

10  Güç seviyesi göstergesi
11  Kablo toplama düğmesi
12  Hava çıkışının tıkanma göstergesi
13  Parke fırçası
14  Küçük cisimleri ayıran, değiştirilebilir modlu emici fırça
15  Küçük fırça
16  Küçük emici uç
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10  Kapağı kapatın.
11  Güç kablosunu fişinden tutup süpürgeden çıkartın.

 ● Fişi güç kaynağının prizine yerleştirin.

 	 Süpürgeyi	 aç/kapat	 düğmesi	 ile	 çalıştırmadan	
önce,	konteynerde	istenen	modülün	takılı	olup	
olmadığından	 emin	 olun	 (bkz.	 madde	 C,	 E	
veya	F).

12  “Açma/kapatma” tuşuna basarak süpürgeyi çalıştırın.

Islak süpürme işini hazırlamak için, ek olarak aşağıdaki 
işlemleri yerine getirin:
13  Emici hortumun başlığı olan püskürtücü ünitesini takın.

 ● Küçük hortumun askılarını, emici hortuma ve emici 
teleskopik boruya takın.

14  Küçük hortumun ucunu, emici teleskopik boru ile 
bağlayıp, küçük hortumun öteki ucunu, “tık” sesini duyana 
kadar, küçük ya da büyük püskürtücü emici uca takın.
15  Süpürme, ıslak temizleme veya su toplama işlerinde, 
aşağıdaki emici uçları kullanın: büyük püskürtücü emici ucu, 
küçük püskürtücü emici ucu ve su toplayıcı emici ucu.
16  Bağlantı borusundaki vananın kapağını aşağıya indirin.

 ● Küçük hortumun bağlantı borusunu süpürge kasasındaki 
vanaya sokun.

 ● Bağlantı borusunun ucunun yuvada iyice kilitendiğinden 
emin olun.

  	 Yukarıdaki	 parçaları	 bağlamakta	 zorluk	
çekmeniz	durumunda,	contaları	örneğin	teknik	
vazelin	veya	su	ile	ıslatın.

Süpürgenin fonksiyonları

SAFBAG POŞETLİ STANDART SÜPÜRME
1  Konteyner kapağını açma düğmesine basarken, 

konteyner kapağını kaldırın.
2  SAFBAG poşetli sepeti konteynere takın. Sepetin doğru 

takıldığından, yani konteynerin oluklarına girdiğinden ve 
koruma kilidinin kapandığından emin olun. Konteynerdeki 
sepeti açın.

 	 SAFBAG	 poşetinin	 takıldığı	 sepetin,	 ıslak	
konteynere	takılmamalıdır.	Eğer	konteynerin	içi	
ıslak	 ise,	 kurutulmalıdır.	 SAFBAG	 poşeti	 asla	
ıslanmamalıdır.

3  Filtreleme ünitesini konteynerin üzerine takın.

 	 Eğer	SAFBAG	poşetli	sepet	doğru	takılı	değilse,	
koruma	kilidi,	filtreleme	ünitesinin	konteynerin	
üzerine	takılmasını	engelleyecektir.

 ● Süpürgeyi, B bölümüne uygun olarak, çalışmaya 
hazırlayın.

4  Süpürge, standart olarak, en son kapandığında çalıştığı 
modda açılacaktır. +/- güç değiştirme düğmelerine basarak, 
istenen güç seviyesini ayarlayın.

C

  	 Süpürge,	 ayarlanmış	 güç	 seviyesini	 hatırlama	
fonksiyonuna	 sahiptir.	 Süpürge,	 “aç/kapat”	
düğmesi	 ile	 kapatıldığında,	o	anda	ayarlanmış	
olan	 güç	 seviyesi	 hatırlanacaktır.	 Daha	
sonra	 açıldığında	 süpürge,	 son	 çalıştığı	 güç	
seviyesinde	çalıştırılacaktır.

  	 Süpürge,	 güç	 seviyesini	 gösteren	 diyotların	
ışık	 gücü	 ayarı	 özelliğine	 ve	 kontrol	
panosunda	 hava	 girişi	 tıkanmasını	 gösterme	
özelliğine	 sahiptir.	 Diyotların	 istenen	 ışık	
gücünü	 ayarlamak	 için,	 aynı	 zamanda	 güç	
değiştirme	düğmelerine	(+	ve	–),	basılı	tutarken	
süpürgeyi	 “aç/kapat”	 düğmesi	 ile	 çalıştırın.	
Bu	 durumda	 MIN,	 2,	 MAX	 güç	 seviyelerinin	
diyotları	 yanıp,	 süpürgenin	 motoru	 kapalı	
kalacaktır.	 Ondan	 sonra,	 +/–	 güç	 değiştirme	
düğmeleri	 ile,	 göstergenin	 diyotlarının	 ışık	
gücünü	 yükseltip	 azaltabiliriz.	 Pompa	 çalışma	
göstergesi	 diyotunun	 ışık	 gücünü	 değiştirme	
imkanı	 yoktur.	 Diyotların	 istenen	 ışık	 gücünü	
ayarlayınca,	 “aç/kapat”	 düğmesine	 basarak	
süpürge	 gücünü	 kapatın.	 Böylece	 diyotların	
ışık	 gücü	 ayarlama	modundan	 çıkacaksınız	 ve	
ayarlanan	ışık	seviyesi	hatırlanacaktır.

 	 Süpürge,	 giriş	 deliğinin	 tıkanmış	 olması	 veya	
SAFBAG	 poşetinin	 dolu	 olması	 durumlarında	
etkinleşen	güç	kısıtlama	fonksiyonuna	sahiptir.	
Bu	 fonksiyon	 aktif	 olduğunda,	 süpürge	 tam	
gücü	 ile	 çalışırken,	 motor	 gücü	 atımlı	 olarak	
düşer	 ve	 hava	 girişi	 göstergesi	 yanar.	 Böyle	
bir	 durumda,	 aç/kapat	 düğmesine	 basarak	
süpürgeyi	 kapatıp,	 fişi	 prizden	 söküp	 boruları	
temizleyin	veya	SAFBAG	poşetini	değiştirin.

SAFBAG poşetinin takılması/sökülmesi
1  Filtreleme ünitesini konteynerden kaldırıp, SAFBAG 

poşetli sepeti çıkarın.
2  SAFBAG poşetindeki plakayı yukarıya büküp, poşeti 

kızaktan çıkarın.
3  Yeni SAFBAG poşetinin plakasını, sepetin üzerinde 

bulunan ok işaretine uygun olarak kızağa sokup, kilitlenene 
kadar kaydırın.
4  C2 ve C3 maddelerine uygun olarak, SAFBAG poşetli 

sepeti konteynere koyup, konteyner üzerine filtreleme 
ünitesini takın.

 	 Eğer	 SAFBAG	 poşeti	 sepete	 takılmaz	 ise,	
koruma	kilidi,	filtreleme	ünitesinin,	konteynerin	
üzerine	takılmasını	engelleyecektir.

SU FİLTRESİ KULLANARAK SÜPÜRME
1  Konteyner kapağı açma düğmesine basarken, konteyner 

kapağını kaldırın.
2  Bölme parçasını konteynere koyun. Bölme parçasının 

doğru takıldığından, yani konteynerin oluklarına girdiğinden 
ve koruma kilidinin kapandığından emin olun.

D

E
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3  Konteyneri, 1,3-1,5 litre su ile doldurun. Su seviyesi, 
konteynerin yüzeyinde işaretlenmiş olan aralığın içinde olmalıdır.

 	 Su	 filtresi	 modülünü	 kullanarak	 süpürme	 işi	
sırasında,	 konteynerde	 su	 olmadan	 cihazı	
çalıştırmayın.

4  Filtreleme ünitesini konteynerin üzerine takın.

 	 Eğer	 bölme	 parçası	 doğru	 takılı	 değilse,	
koruma	kilidi,	filtreleme	ünitesinin	konteynerin	
üzerine	takılmasını	engelleyecektir.

 ● Süpürgeyi, B bölümüne uygun olarak, çalışmaya 
hazırlayın.

 ● Süpürge, standart olarak, son kapandığında çalıştığı 
modda açılacaktır. +/- güç değiştirme düğmelerine 
basarak, istenen güç seviyesini ayarlayın.

  	 Konteynerdeki	 suyu	 değiştirmeden	 uzun	 süre	
çalışmayın.

SU FİLTRESİ MODÜLÜNÜ KULLANARAK 
SÜPÜRME VE ISLAK TEMİZLEME 
Islak temizlemeye başlamadan önce, bütün temizlenecek 
alanı iyice süpürün.
Süpürgeyi çalıştırmadan önce, konteynerin boş ve su filtresi 
konteynerinin ve filtrelerinin temiz olduğundan emin olun.
1  Konteyner kapağı açma düğmesine basarken, konteyner 

kapağını kaldırın.
2  Konteyneri ve su filtresi modülünü (filtreleme ünitesini ve 

bölme duvarını) süpürgeden çıkarın.
3  Kendinize doğru tutamacından çekip kaldırarak temizlik 

deterjanı konteynerini çıkartın.
4  Giriş tıpasını kaldırıp, temizlik deterjanı konteynerini, 

etikette belirtilmiş olan miktarda temizlik deterjanı ile 
doldurun (G 500 O Tens ve soğuk su karışımı):

 – Almanya BUZIL şirketi tarafından üretilmiş olan „G 500 
O Tens”.

 ● Temizlik deterjanı konteynerinin girişini tıpa ile kapatın.

 	 Halının	 ıslak	 temizlenmesine	 başlamadan	
önce,	 renklerinin	 dayanıklığını	 kontrol	 edin.	
Hazırladığınız	 karışımın	beyaz	bir	 beze	 koyup,	
en	az	gözüken	bir	yerinde	halıyı	temizleyin.	Eğer	
bez	rengi	alırsa,	halının	renkleri	dayanıklı	değil	
ve	G	500	O	Tens	deterjani	ile	temizlenemez.

5  Temizlik deterjanı konteynerini daha önce olduğu yere 
koyup, sabit takmak için bastırın (çıkarıldığına göre ters 
sırada işlemleri gerçekleştirin).
6  Konteyneri, su filtresi modülü (filtreleme ünitesi ve bölme 

duvarı) ile birlikte süpürgeye koyun.
Eğer	 köpük	 oluşursa	 veya	 köpüğün	 oluşmasını	
önlemek	için,	temizlik	sırasında,	etikette	belirtilmiş	olan	
miktarlarda,	 Profilo	 şirketi	 tarafından	 tavsiye	 edilen	
köpük	gidericiyi	arka	konteynere	koyun:

 – Almanya BUZIL firması tarafından üretilen „G 478 Buz® 
Defoam”.

F

 ● Süpürgeyi, B bölümüne uygun olarak, çalışmaya 
hazırlayın.

 	 Islak	 temizlikte,	 sadece	 küçük	 ya	 da	 büyük	
püskürtücü	emici	ucu	kullanın.

 ● Süpürge, standart olarak, son kapandığında çalıştığı 
modda açılacaktır. +/- güç değiştirme düğmelerine 
basarak, istenen güç seviyesini ayarlayın.

7  Pompanın aç/kapat düğmesine basın.

 	 Pompa,	sadece	temizlik	deterjanı	konteynerinde	
temizlik	deterjanı	ile	su	karışımı	bulunduğunda	
çalıştırılabilir.	 Karışım	 olmadığında	 pompanın	
çalışması	gürültülüdür.

Pompanın çalıştırılmasına rağmen emici ucunun su 
püskürtmemesi halinde, temizlik deterjanı konteynerinin 
doğru takılıp takılmadığını (kuvvetli basılmalıdır), bağlantı 
borusunun süpürgenin temelindeki vanaya doğru bağlanıp 
bağlanmadığını, küçük hortumun ucunun püskürtücü emici 
fırçaya takılıp takılmadığını ve emici ucun püskürtücü 
borusunun tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.
8  Hortumun tutamacında, emici uca suyu sağlayan 

düğmeye basın.
Düğmeye atımlı bastığınızda, emici uca gelen su anlık olarak 
sağlanır, düğmeye basıp geri kaydırmanız ise, suyun emici 
uca sürekli gelmesini sağlar.
Tutamaç üzerinde, emiş gücünü ayarlayan sürgü de 
bulunmaktadır. Bu delik, su emilirken veya ıslak temizlik 
sırasında açılmamalıdır.

  	 Halıyı	 fazla	 ıslamamak	 için,	 temizlik	 deterjanı	
karışımını	 halının	 bir	 noktasına	 uzun	 süre	
püskürtmeyin.

 ● Halı temizlenirken ve temizlendikten hemen sonra, 
üzerinde yürümeyin. Halının bir kısmını temizledikten 
sonra, püskürtmeyi bitirip, ileri-geri hareketlerle 
temizlenmiş kısmı kurutun. Halının bütün yüzeyini 
kurutana kadar bu hareketleri tekrarlayın.

 ● Püskürtme işini bitirdikten sonra, pompayı kapatıp, 
basıncı düşürmek için, emici uca suyu sağlayan 
düğmeye bir an basın.

  	 Süpürge,	 II	 sünger	 filtresinin	 çok	 kirli	 veya	
sıvı	 seviyesinin	 maksimumdan	 fazla	 olması	
durumlarında	 emme	 işlemini	 otomatik	 olarak	
engelleyen	 tıpaya	 sahiptir.	 Bu	 fonksiyon	
aktif	 olduğunda,	 motor	 gücü	 atımlı	 olarak	
düşer	 ve	 hava	 girişi	 göstergesi	 yanar.	 Böyle	
bir	 durumda,	 aç/kapat	 düğmesine	 basarak	
süpürgeyi	 kapatıp,	 fişi	 prizden	 çıkarıp	 filtreyi	
temizleyin	ve	konteyneri	boşaltın.

  	 Halının	 fazla	 ıslanmasına	 izin	 vermeyin.	 Aksi	
takdirde,	 şekli	 kalıcı	 olarak	bozulabilir	 (dalgalı	
olabilir).
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SU FİLTRESİ MODÜLÜNÜ KULLANARAK SU TOPLAMA
Sıvıları toplamak için süpürgeyi kullanmak istediğinizde, 
cihazı, aşağıdaki hususlar hariç, su filtresi modülü kullanarak 
süpürme işinin durumunda olduğu gibi hazırlayın:
1. Konteyner, boş (susuz) olmalıdır.
2. Büyük ve küçük püskürtücü emici uçları, toplayıcı başlığa 

sahip olan büyük püskürtücü emici ucu veya su toplayıcı 
emici ucu kullanın.

 	 Konteyner	 dolu	 iken	 süpürgeyi	 çalıştırmayın!	
Örneğin	hortum	su	içinde	iken,	bir	arada	büyük	
miktarlarda	su	emmeyin.

Eğer emme işlemi sırasında sıvı seviyesi maksimumdan 
fazla olursa, tıpa otomatik olarak emme işini engelleyecektir. 
Konteynerin maksimum kapasitesi, yaklaşık 5 litredir. 
Böyle bir durumda, daha önce tarif edildiği gibi, kirli sünger 
filtresinden dolayı emme işleminin engellenmesi durumunda 
olduğu gibi davranın (motorun atımlı devirleri).
ÇALIŞMANIN BİTİRİLMESİ, TEMİZLİK VE BAKIM

 ● Aç/kapat düğmesine basarak süpürgeyi kapatıp, güç 
kablosunun fişini prizden çıkartın.

 ● Kablo toplama düğmesine basarak kabloyu toplayın. 
Bu işlem sırasında, kablonun karışmasını ve fişin süpürge 
gövdesine çarpmasını önlemek için, kablodan tutun.

 ● Hortum ucunu, üzerindeki  ve süpürgenin kasasındaki 
işaretlerin uçlarının aynı hizada olacağı şekilde çevirip, 
hortumu delikten çıkarın.

 ● Vanadaki kırmızı düğmeye basarak bağlantı borusunu 
çıkarıp, kendinize doğru çekin.

 ● Teleskopik boruyu, hortumu, emici ucu veya fırçayı sökün.
 ● Kirli suyu konteynerden boşaltın.
 ● Süpürgenin her kullanılımından sonra, suyu birkaç defa 

değiştirerek, konteyneri, filtreleri (demontajı aşağıda tarif 
edilmiştir) ve bölme duvarını dikkatli yıkamanız tavsiye 
edilir.

 ● Islak süpürdükten sonra, kullandığınız bütün ekipman 
parçalarını yıkayın (hortum, borular, aksesuarlar).

  	 Yukarıdaki	 parçaların	 hiç	 yıkanmaması	 veya	
yetersiz	 yıkanması,	 filtrelerin	 ve	 süngerin	
filtreleme	kabiliyetinin	yitirilmesine	ve	mikropların	
ve	akarların	gelişmesine	sebep	olabilir.
Tekrar	 monte	 etmeden	 önce,	 bütün	 yıkanmış	
parçaları	kurutun.

FİLTRELERİN SÖKÜLMESİ

SÜNGER FİLTRESİ I
1  Tutamaçtan yukarı çekerek, filtreleme ünitesinin kapağını 

açın.
2  Filtreyi çıkartıp, akar suda yıkayıp, kurutup, önceki yerine 

takın.
 ● “Tık” sesini duyana kadar, filtreleme ünitesinin kapağına 

bastırarak kapatın.

G

SÜNGER FİLTRESİ II
Filtreyi sökmeden önce, koruma eldiveni giymeniz tavsiye 
edilir.
1  Sünger filtresini elleriniz ile tutup, filtreleme ünitesinin 

gövdesinden çıkartın.
2  Filtreyi akar suda yıkayıp, kurutup önceki yerine takın.

 	 Filtreleme	 süngerini,	 elde	 sürterek	 veya	
çamaşır	 makinesinde	 yıkamayın.	 Süngeri	
sıkmayın,	 çekmeyin	 ve	 şeklini	 değiştirmeyin.	
Süngeri	 temizledikten	 sonra,	 ev	 sıcaklığında	
kurutun.	 Süngeri	 radyatör,	 kalorifer	 ve	 soba	
gibi	yerlerde	asla	kurutmayın.

EPA E10 ÇIKIŞ FİLTRESİ VE MOTOR FİLTRESİ
EPA E10 hava çıkışı filtresi, yaklaşık 30 çalışma saatinden 
(6 aydan) sonra veya, çok kirlenmesi durumunda, daha 
erken değiştirilmelidir.
1  Filtre korumasındaki kilidin düğmesini aşağı kaydırıp, 

filtre kapağını kaldırın.
2  EPA E10 filtresi kirlendiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
3  Motor filtresi kirlendiğinde çıkartılıp yenisi ile 

değiştirilmelidir.
4  EPA E10 filtresi ve soğutma hava filtresi akar suda 

yıkanabilir. Bu filtreleri tekrar takmadan önce, kurutmayı 
unutmayın.

 ● Filtre korumasını kapatıp, kilit sivicini yukarı kaydırın.

Elden çıkartılması
Ambalajı çevre dostu bir şekilde elden çıkarın. 
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. 
Lütfen cihazı aldığınız mağazadan güncel imha etme yolları 
hakkında bilgi alınız.

H

I

İmalatçı kullanım amacı dışındaki kullanımlar ya da yanlış 
kullanımlardan kaynaklı hasarlardan ötürü sorumluluk kabul 
etmemektedir.
İmalatçı geçerli yasa düzenlemelerine, normlara, direktiflere uygun 
hale getirmek ya da yapısını, ticari niteliğini, görünümünü değiştirmek 
için ya da başka bir sebeple önceden haber vermeksizin üründe 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and 
welcome among the users of Profilo products.
In order to achieve best possible results we recommend 
using exclusively original Profilo accessories. They have 
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special 
attention to important safety instructions. Keep this instruction 
manual for future reference.

Important safety instructions

 ● The appliance can only be repaired by 
qualified service personnel. Improper 
servicing may cause a serious hazard 
to the user. In case of defects please 
contact a qualified service center.

 ● Do not touch the appliance with wet 
hands when it is connected to the 
mains supply.

 ● Do not use the vacuum cleaner to 
clean people or animals, pay special 
attention to keep the nozzles away 
from eyes and ears.

 ● Only use the appliance indoors at 
room temperature and up to 2000 m 
above sea level.

 DANGER! / WARNING!
Health hazard

 ● If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

 ● Always the plug must be removed 
from the socket-outlet before 
cleaning, maintaining, assembling or 
dismantling the appliance.

 ● Turn off the device and unplug it 
from an outlet before replacing the 
equipment or approaching moving 
parts during use.

 ● This appliance can be used by 
children aged from 8 years and 
above and persons with reduced 
physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by 
children without supervision.

 ● Do not operate the appliance if it has 
a damaged cord or if the housing is 
visibly damaged.

 CAUTION!
Not observance can result in damage 
to possessions

 ● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains 
supply equipped with a 16 A fuse.

 ● Do not unplug by pulling on cord.
 ● Do not allow the plug to have contact with water.
 ● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the 

cord, it may cause damage to the cord insulation.
 ● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid 

picking up sharp objects.
 ● Do not vacuum fine dust such as: flour, cement, 

gypsum, toners for printers and copy machines etc.
 ● Do not pick up corrosive and toxic materials, petrol, 

kerosene and other flammable or explosive liquids.
 ● The pump may only be switched on when the 

cleaning liquid container is filled with the solution of 
cleaning liquid and water. The lack of cleaning liquid is 
manifested in a loud operation of the pump.

 ● During operation pay attention not to knock the 
vacuum cleaner over or to spill water on the appliance.

 ● Do not expose the vacuum cleaner to atmospheric 
conditions (rain, frost).

 ● Do not use the vacuum cleaner without the foam filter 
installed in the filtration unit.

 ● Do not leave a switched on and operating vacuum 
cleaner unattended.

 ● The vacuum cleaner may only operate in a natural 
position i.e. when it is placed with four wheels on the 
surface.

EN
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Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of 
low air humidity the device may become electrically charged. 
It is a natural phenomenon – it does not damage the device, 
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend 
you to:

 ● discharge the device by touching metal items in the room 
with the pipe,

 ● increase air humidity in the room,
 ● use widely available antistatic agents.

Appliance features
The vacuum cleaner is intended to pick up dirt from floors, 
carpets, ceramic tiles, slots in wood paneling, skirting 
boards, heaters. The vacuum cleaner is also used to vacuum 
furniture, curtains, to pick up liquids and to wet clean tiles, 
floorings, carpets, fitted carpets and upholstery.

Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters 
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not interfere with radio and TV reception.
Noise level: 85 dB(A).

Appliance elements A
1  Handle
2  Container lid opening button
3  Combination brush fastening
4  Plug and cord
5  Accessory compartment
6  Pump operation indicator
7  Pump switch
8  ON/OFF button
9  Power adjustment button +/-

10  Power level indicator
11  Cord rewind button

12  Clogged air inlet indicator
13  Parquet brush
14  Combination brush with small item separator
15  Small brush
16  Small nozzle
17  Crevice nozzle
18  Telescopic suction tube
19  Suction hose
20  SAFBAG dust bag holder
21  Water filter module:

A  Filtration unit
B  Partition

22  Container
23  Cleaning liquid container
24  Spray unit – suction hose handle attachment
25  Large atomizing nozzle
26  Small atomizing nozzle
27  Water pick up nozzle
28  Rubber slat to the large atomizing nozzle
29  Washing set
30  Foam filter I (installed in the vacuum cleaner)
31  Foam filter II (installed in the vacuum cleaner)
32  Motor filter (installed in the vacuum cleaner)
33  EPA E10 outlet filter (installed in the vacuum cleaner)

Preparing the vacuum cleaner for 
operation
1  Insert the end of the suction hose to the vacuum cleaner 

opening so that the markings  on the hose end and on the 
vacuum cleaner housing are opposite each other and turn 
the hose clockwise to the position .
2  Connect the other end of the hose (handle) with the 

telescopic suction tube.
3  Hold the ring on the pipe and set chosen length putting it 

in or out.
4  Assemble the appropriate nozzle or brush to the other 

end of the suction tube.
5  Use the following nozzles and brushes for traditional 

vacuum cleaning with the SAFBAG dust bag and vacuum 
cleaning with the use of the water filter module: combination 
brush with small item separator, small nozzle, small brush, 
crevice nozzle, parquet brush.
6  You may assemble a basket for picking up small objects 

in the combination brush with small item separator. In order 
to do so remove the basket cover and insert the basket.
7  To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors, 

ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on 
the nozzle according to the figure .

B

  SUGGESTION
Information on the product and 
suggestions for its use

 ● This appliance is intended for domestic use only.
 ● Periodically clean the wheels. The dirt which 

accumulates on the wheel axis may cause difficulties 
in the wheel movement.

 ● Move the vacuum cleaner carefully on doorsteps and 
uneven surfaces, not to cause an excessive rippling of 
the water inside the tank. This might lead to a slight 
water overflow.
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8  The vacuum cleaner is equipped with an accessory 
compartment. The compartment opens/closes with the use 
of a slider. To open/close the compartment side the slider 
downwards/upwards and take out/ put away the desired nozzle.
9  The vacuum cleaner may be stored in a horizontal 

position; in order to this, place the fastening hook of the 
combination nozzle/brush into its fastening. The hose may 
be left attached to the vacuum cleaner, but it is important to 
pay attention not to leave it heavily bent during storage.
10  Close the lid.
11  Grab the plug and pull the cord out of the vacuum 
cleaner.

 ● Plug in the appliance.

 	 Before	 switching	 on	 the	 vacuum	 cleaner	
with	 the	 on/off	 button,	 make	 sure	 that	 the	
appropriate	module	is	installed	in	the	container	
(see	section	C,	E,	or	F).

12  Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off” 
button.

In order to prepare the vacuum cleaner for wet operation 
additionally:
13  Assemble the spray unit – the suction hose handle 
attachment.

 ● Attach the hose fastenings to the suction hose and the 
telescopic suction tube.

14  Attach the end of the hose (sleeve) to the telescopic 
suction tube and insert the other end of the hose in the small 
atomizing nozzle or the large atomizing nozzle until you hear 
a characteristic click.
15  Use the following nozzles for the wet vacuuming and wet 
cleaning function or to pick up water: large atomizing nozzle, 
small atomizing nozzle or the water pick up nozzle.
16  Slide the stub pipe valve plug downwards.

 ● Insert the stub pipe of the hose to the valve in the 
vacuum cleaner housing.

 ● Make sure the stub pipe fastenings snap shut.

  	 In	case	of	difficulties	 in	connecting	 the	above	
mentioned	 elements	moisten	 the	 gaskets	 e.g.	
with	technical	vaseline,	water,	etc.

Vacuum cleaner functions

TRADITIONAL CLEANING WITH SAFBAG DUST BAG

1  Press and hold the container lid opening button and lift 
the container lid.
2  Put the SAFBAG holder into the container. Make sure the 

holder is inserted correctly in the container guide slots and 
the safety lock is engaged. Unfold the bag in the container.

 	 Do	not	put	SAFBAG	holder	into	a	wet	container.	
Thoroughly	dry	a	wet	container.	SAFBAG	dust	
bag	must	not	get	wet.

C

3  Cover the container with the filtration unit.

 	 If	the	SAFBAG	holder	is	not	attached	properly,	
the	 safety	 lock	 will	 prevent	 covering	 the	
container	with	the	filtration	unit.

 ● Prepare the vacuum cleaner for operation according 
to section B.

4  The vacuum cleaner starts at the same power level it 
had been working before it was turned off. Set the desired 
power value by pressing the power adjustment buttons +/-.

  	 The	vacuum	cleaner	is	equipped	with	a	power	
level	memory	 function.	When	you	 turn	off	 the	
vacuum	cleaner	using	 the	ON/OFF	button,	 the	
power	 level	 is	 going	 to	 be	 stored	 in	memory.	
After	 the	 vacuum	 cleaner	 is	 turned	 on	 next	
time,	 it	 is	 going	 to	 start	 working	 at	 the	 same	
power	 level	 it	had	been	working	before	 it	was	
turned	off.

  	 The	 vacuum	 cleaner	 is	 equipped	 with	 the	
adjustment	 function	 for	 LED	 brightness	 of	
the	 power	 level	 indicator	 and	 the	 clogged	
air	 inlet	 indicator	 situated	 on	 the	 control	
panel.	 To	 set	 demanded	 brightness	 of	 LEDs	
you	 should	 simultaneously	 press	 the	 power	
adjustment	buttons	+	and	–,	and	 then	holding	
them	 down	 you	 should	 turn	 on	 the	 vacuum	
cleaner	 by	 pressing	 the	 “ON/OFF”	 button.	
The	 LED	 for	 power	 levels	 MIN,	 2,	 and	 MAX	
turn	 on,	 and	 the	motor	 stays	 turned	 off.	 Next	
by	pressing	the	power	adjustment	buttons	+/–	
you	can	respectively	 increase	or	decrease	the	
brightness	 of	 power	 level	 indicator,	 and	 the	
clogged	 air	 inlet	 indicator.	 It	 is	 not	 possible	
to	 change	 LED	 brightness	 for	 the	 pump	
operation	 indicator.	 After	 setting	 a	 desired	
LED	brightness,	 it	 is	necessary	to	turn	off	 the	
vacuum	 cleaner	 using	 the	 ON/OFF	 button.	
In	 this	 way	 you	 leave	 the	 LED	 brightness	
adjustment	 function	 mode,	 and	 the	 set	 LED	
brightness	level	is	stored.

 	 The	vacuum	cleaner	is	equipped	with	a	power	
limiting	 function	 should	 the	 inlet	 opening	 be	
clogged	 or	 the	 SAFBAG	 dust	 bag	 full.	 It	 is	
manifested	by	a	pulsing	limitation	of	the	motor	
power	 and	 the	 lighting	 up	 of	 the	 clogged	 air	
inlet	 indicator	 while	 the	 vacuum	 cleaner	 is	
operating	at	 full	power.	 In	such	a	case	switch	
off	 the	 vacuum	 cleaner	 by	 pressing	 the	 on/
off	button,	unplug	 the	appliance	and	clear	 the	
tubes	or	replace	the	SAFBAG	dust	bag.

SAFBAG dust bag disassembly/assembly
1  Remove the filtration unit from the container and pull out 

the SAFBAG holder.

D
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2  Lift the SAFBAG tab and slide the dust bag from the 
holder guide.
3  Slide the new SAFBAG tab all the way into the holder 

guide as directed by the arrow printed on the bag until tab 
locks in the guide.
4  Put the SAFBAG holder in the container and cover with 

the filtration unit in accordance with paragraphs C2 and C3.

 	 If	the	SAFBAG	dust	bag	is	not	properly	attached	
to	 the	 holder,	 the	 safety	 lock	 will	 prevent	
covering	the	container	with	the	filtration	unit.

VACUUM CLEANING WITH THE USE OF THE  
WATER FILTER MODULE
1  Press and hold the container lid opening button and lift 

the container lid.
2  Insert the partition in the container. Make sure the 

partition is inserted correctly in the container guide slots and 
the safety lock is engaged.
3  Fill the container with 1,3–1,5 liter of water. The water level 

should be in the range marked on the wall of the container.

 	 Do	 not	 operate	 the	 appliance	 with	 an	 empty	
container	while	vacuum	cleaning	with	 the	use	
of	the	water	filter	module.

4  Cover the container with the filtration unit.

 	 If	 the	 partition	 is	 not	 inserted	 properly,	 the	
safety	lock	will	prevent	covering	the	container	
with	the	filtration	unit.

 ● Prepare the vacuum cleaner for operation according 
to section B.

 ● The vacuum cleaner starts at the same power level 
it had been working before it was turned off. Set the 
desired power value by pressing the power adjustment 
buttons +/-.

  	 Do	 not	 operate	 the	 appliance	 for	 too	 long	
without	replacing	the	water	in	the	container.

WET VACUUMING AND WET CLEANING
Before using the wet cleaning function thoroughly vacuum 
the surface to be cleaned.
Before operating the vacuum cleaner make sure the container 
is empty and the water filter module and the filters are clean.
1  Press and hold the container lid opening button and lift 

the container lid.
2  Remove the container together with the water filter 

module (filtration unit and partition) from the vacuum cleaner.
3  Remove the cleaning liquid container by pulling it by the 

handle and lifting it upwards.
4  Open the filler cap and fill the cleaning liquid container 

with cleaning agent (a mixture of cleaning fluid G 500 O Tens 
and cold water). Use the amounts stated on the fluid bottle 
label:

 – “G 500 O Tens” manufactured by BUZIL, Germany.

E

F

 ● Close the filler hole of cleaning liquid container with the 
cap.

 	 Before	wet	cleaning	the	carpet,	check	the	colour	
fasteness	of	cleaned	carpet.	Put	a	small	amount	
of	 prepared	 solution	 on	 white	 cloth	 and	 clean	
manually	the	carpet	at	least	visible	place.	If	the	
cloth	 is	dyed,	 it	means	 that	 the	 carpet	 colours	
are	 not	 permanent	 and	 the	 carpet	 cannot	 be	
cleaned	using	cleaning	fluid	G	500	O	Tens.

5  Insert the cleaning liquid container back to the previous 
position and press the container to fix it correctly (proceed in 
the reverse order as in case of removing the container).
6  Insert the container together with the water filter module 

(filtration unit and partition) to the vacuum cleaner.
For	 protection	 against	 the	 formation	 of	 foam	 or	 at	 its	
formation,	 when	 cleaning	 fill	 the	 rear	 container	 with	
an	 anti-foaming	 agent	 recommended	 by	 the	 company	
PROFILO,	in	the	amounts	specified	on	the	label:

 – “G 478 Buz® Defoam” manufactured by company BUZIL, 
Germany.

 ● Prepare the vacuum cleaner for operation according 
to section B.

 	 Use	only	the	large	or	small	atomizing	nozzle	for	
wet	vacuum	cleaning.

 ● The vacuum cleaner starts at the same power level 
it had been working before it was turned off. Set the 
desired power value by pressing the power adjustment 
buttons +/-.

7  Press the pump switch.

 	 The	 pump	 may	 only	 be	 switched	 on	 when	
the	 cleaning	 liquid	 container	 is	 filled	with	 the	
solution	of	cleaning	liquid	and	water.	The	lack	
of	cleaning	liquid	manifests	in	a	loud	operation	
of	the	pump.

If the nozzle does not atomize water although the pump 
is switched on, check if the following items are correctly 
installed: the cleaning liquid container (press the container), 
the fastening of the stub pipe in the valve in the base of 
the vacuum cleaner or the fastening of the hose end in 
the atomizing nozzle, check if the atomizing nozzle is not 
clogged.
8  Press the button adjusting the inflow of water to the 

nozzle on the hose handle.
If you press the button in a pulsating manner, the water shall 
temporarily flow in a slower manner to the nozzle, if you 
press and slide the button backwards, the water shall be 
continuously supplied to the nozzle.
The handle is also equipped with a slider to adjust the 
suction power. Do not uncover this opening while picking up 
water or using the wet cleaning function.

  	 Do	 not	 spray	 the	 cleaning	 liquid	 in	 one	 place	
on	the	carpet	for	too	long	in	order	not	to	soak	
the	carpet.
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 ● You should to clean the carpet in such a way that during 
and immediately after cleaning nobody walks on the 
cleaned surface. After cleaning one part of the carpet 
stop the spraying process and dry the carpet by sliding 
the nozzle back and forth. Repeat until the whole surface 
of the carpet is dried.

 ● After ending the spraying process switch off the pump 
and press the button adjusting the water inflow to the 
nozzle for a moment to “release the pressure”.

  	 The	 vacuum	 cleaner	 is	 equipped	 with	 a	 float	
which	 will	 automatically	 block	 the	 suction	 if	
the	 foam	 filter	 II	 is	 heavily	 dirty	 or	 the	 liquid	
exceeds	 the	 maximum	 level.	 It	 is	 manifested	
by	 a	 pulsing	 limitation	 of	 the	 motor	 power	
and	 the	 lighting	 up	 of	 the	 clogged	 air	 inlet	
indicator.	In	such	a	case	switch	off	the	vacuum	
cleaner	 by	 pressing	 the	 on/off	 button,	 unplug	
the	 appliance,	 clean	 the	 filter	 and	 empty	 the	
container.

  	 Make	 sure	 the	 carpet	 is	 not	 soaked.	 It	 may	
lead	to	a	permanent	deformation	of	the	carpet	
(folding).

PICKING UP WATER
If you want to use the vacuum cleaner to vacuum liquid in 
the container, the vacuum cleaner should be prepared as in 
the case of vacuum cleaning with the use of the water filter 
module except that:
1. The container should be empty (without water).
2. You are to use atomizing nozzles (large or small), large 

atomizing nozzle with the gathering attachment or the 
nozzle for picking up water.

 	 Do	not	operate	 the	vacuum	cleaner	with	a	 full	
container!	 Do	 not	 vacuum	 large	 amounts	 of	
liquid	 at	 a	 time	 (e.g.	 with	 the	 hose	 immersed	
into	water).

If the water exceeds the maximum level during vacuuming, 
the float will automatically block the suction. The maximum 
capacity of the container is about 5 l. In such a case proceed 
in the manner described above in the part concerning the 
blocking of suction caused by a dirty foam filter (pulsating 
motor speed).
END OF OPERATION CLEANING AND MAINTENANCE

 ● Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off 
button and unplug the appliance.

 ● Wind the cord by pressing the cord rewind button. While 
doing this hold the cord to make sure it is not tangled and 
the plug does not hit the vacuum cleaner housing.

 ● Turn the end of the hose until the tops of the marks  
on the end of the hose end and on the vacuum cleaner 
housing are in the same position and pull the hose out 
of the opening.

 ● Remove the stub pipe of the hose by pressing the red 
button on the valve and pull the stub pipe.

 ● Disconnect the telescopic tube from the hose and the 
nozzle or brush.

 ● Pour the dirty water out of the container.
 ● It is recommended to wash the container, filters 

(disassembly below) and partition thoroughly after each 
use – changing water several times.

 ● After using the wet cleaning function thoroughly wash 
all attachments used in this process (hose, tubes, 
accessories).

  	 If	you	do	not	clean	the	above-mentioned	parts	
or	clean	 them	 insufficiently	 it	may	 lead	 to	 the	
loss	of	 the	filtration	capabilities	of	 the	 inserts	
and	 foam	and	cause	 the	 formation	of	bacteria	
and	mites.

	 	 Dry	 all	 the	 cleaned	 parts	 thoroughly	 before	
reassembly.

FILTER DISASSEMBLY

FOAM FILTER I
1  Open the lid of the filtration unit by pulling the handle 

upwards.
2  Take out the filter, wash it under running water, dry and 

reinsert.
 ● Close the filtration unit lid by pressing it until you hear 

a characteristic click.
FOAM FILTER II
It is recommended to wear rubber protective gloves while 
dismantling the filter.
1  Grab the foam filter with your fingers and remove it from 

the filtration unit body.
2  Wash under running water, dry and reinsert.

 	 Do	not	hand	wash	the	filter	foam,	do	not	wring	
it,	do	not	wash	 it	 in	washing	machines.	Avoid	
crumpling,	 stretching	 and	 deforming.	 After	
cleaning	 dry	 the	 foam	 in	 room	 temperature.	
Never	dry	the	foam	on	heaters,	stoves,	etc.

EPA E10 OUTLET FILTER AND COOLING AIR  
FILTER
The EPA E10 outlet filter should be replaced after about 30 
hours of operation (6 months) or earlier in case of heavy dirt.
1  Slide the slider of the filter cover interlock downwards 

and open the filter cover.
2  Remove and replace the EPA E10 filter with a new one 

when the filter becomes dirty.
3  Remove and replace the motor filter with a new one 

when the filter becomes dirty.
4  It is possible to rinse the EPA E10 filter and the cooling 

air filter under running water. Remember to dry the above 
mentioned filters before reassembly.

 ● Close the filter cover and slide the interlock slider 
upwards.

G
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Disposal
Dispose of packaging in an environmentally-
friendly manner. 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. Please 
ask your specialist retailer about current disposal facilities.

The manufacturer does not accept any liability for any damages 
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any 
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due 
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it 
in advance.



(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yap›lan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile 
yap›lan aramalarda ise kay›tl› olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yap›lmaktad›r.

De€erli müflterimiz,

Profilo Ça€r› Yönetim Merkezi, 444 77 66 no’lu telefon numaras› ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 
Do€rudan bu numaray› çevirerek size en yak›n yetkili servis telefonunu ö€renebilir veya arzu etti€iniz 
hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayr›ca, Profilo Ça€r› Yönetim Merkezi’ne www.profilo.com.tr adresindeki Müflteri Hizmetleri bölümünde 
bulunan yaz›flma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaflabilirsiniz. 

Afla€›da yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihaz›n›z› mutlaka kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullan›n›z.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz oldu€unda, yukar›da belirtilen telefonlardan Ça€r› 

Yönetim Merkezi’ni aray›n›z.
3. Hizmet için gelen teknisyene “PROF‹LO YETK‹L‹ SERV‹S” kimlik kart›n› sorunuz. Bu kimlik kart›, 

18 yafl›ndan küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihaz›n›zda yap›lan herhangi bir ifllemden sonra size servis fiflini düzenleyip 

vermek zorundad›r. Bu servis fiflini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklay›n›z.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No: 51, 34771 Ümraniye, ‹stanbul, TURKEY
T: 216 528 90 00 F: 216 528 91 88



• Cihaz›n›z; kullanma k›lavuzunda gösterildi€i flekilde kullan›lmas› ve yetkili k›ld›€›m›z teknik servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle 
müdahale edilmemifl olmas› flart›yla bütün parçalar› dahil olmak üzere  tamamen malzeme, iflçilik ve üretim hatalar›na karfl› 2 (‹K‹) YIL SÜRE ‹LE GARANT‹ ED‹LM‹fiT‹R.

• Ar›zalar›n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de€ifltirilecek parçalar›n saptanmas› tamamen firmam›za aittir. 
• Mal›n tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve sevkiyat an›nda meydana gelecek ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
• Belge üzerine tahrifat yap›ld›€›, cihaz›n üzerindeki orjinal seri numaras› kald›r›ld›€› veya tahrifat yap›ld›€› takdirde garanti geçersizdir. 

GARANT‹ fiARTLARI
1.  Garanti süresi mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 
2. Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis 

istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›, temsilcili€i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Sanayii 
mal›n›n ar›zas›n›n 10 iflgünü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatç›, tamir tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklerdeki baflka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.

4. Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de€ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad 
alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r. 

5. Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra€men mal›n; 
–   Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti 

süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
–  Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›, 
–  Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›ras›yla sat›c›s›, bayii, acentesi, temsilcili€i, ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin düzenleyece€i 

raporla ar›zan›n tamiri mümkün bulunmad›€›n›n belirlenmesi,durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de€ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi talep edebilir.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›€›, Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü€ü’ne baflvurabilir.
 Bu belgenin kullanılmasına; 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve  bu Kanun’a dayan›larak yürürlü€e konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslar›na Dair Yönetmelik 

uyar›nca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü€ü tarafından izin verilmifltir.

Bu ürün PROF‹LO için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan ithal/imal edilmektedir.

D‹KKAT

Garanti süresinin anlaflmazl›k durumunda fatura tarihi esas al›naca€›ndan bu belge ile birlikte faturan›n veya okunakl› fotokopisinin saklanmas› gereklidir.

YETK‹L‹ SATICI       BSH EV ALETLER‹ SAN. VE T‹C. A.fi.

‹mza ve kaflesi

MALIN

Cinsi : KÜÇÜK EV ALETLER‹

Markas› : PROF‹LO

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullan›m Süresi : 2 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için) 

SATICI F‹RMANIN

Ünvan› :

Adresi :

Telefonu :

Telefaks› :

Tarih / ‹mza / Kafle

Üretici veya İthalatçı Firma:
BSH EV ALETLER‹ SANAY‹ 
ve T‹CARET A.fi.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 
34771 Ümraniye - ‹STANBUL
Tel : 0216 528 90 00 
Fax : 0216 528 91 88

Gümrük ve Ticaret Bakanl›€› Garanti Belgesi
Marka Ürün ‹smi                             Belge Belge 
  Numaras›  Onay Tarihi

Profilo Meyve Sebze S›kaca€› 114946 24.07.2012
Profilo Su Is›t›c›s› 115286 03.08.2012
Profilo Mutfak Robotu 87053 13.07.2010
Profilo Ütü 90605 07.09.2010
Profilo Çay Makinas› 88663 06.08.2010
Profilo fiarjl› El Süpürgesi 85224 18.06.2010
Profilo Saç fiekillendirme Cihaz› 107013 18.11.2011
Profilo Tost Makinas› 116313 03.09.2012
Profilo Saç Kurutma Makinas› 87183 15.07.2010
Profilo Meyve Sebze S›kaca€› 114946 24.07.2012
Profilo Kar›flt›r›c› 115406 07.08.2012
Profilo Blender 88662 06.08.2010
Profilo Saç fiekillendirme Cihaz› 107013 18.11.2011



TR EN1. Yıkanabilir EPA E10 filtresi ve çift su filtresi 
>%85 toz, bakteri ve akar engelleyen hava 
filtreleme sistemi  2. Halı ve döşeme yıkama  
3. Sıvı toplama  4. Toz torbasıyla temizlik veya su 
filtresiyle toz torbasız kullanım

1. Washable EPA E10 filter and water filter – dual 
air filtration system retaining >85%  of pollen, 
bacteria, dust mites, etc.  2. Washing carpets and 
upholstery  3. Picking up liquids  4. Classic dust bag 
vacuuming or bagless vacuuming with water filter

2

3 4

1

www.profilo.com.tr

Çevre dostu Profilo! Bu kullanma kılavuzu %100 geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmiştir.
Profilo takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper. 

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,
Balkan Caddesi No: 51,
34771 Ümraniye, İstanbul, TURKEY
T: 216 528 90 00  F: 216 528 99 99  E: info@profilo.com.tr




