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Пилосос
для вологого та 

сухого прибирання

ПылесосDVCS-130

Інструкція з 
використання

Инструкция по эксплуатации

для влажной и сухой уборки





Дякуємо Вам за те, що Ви придбали пилосос DEX, 
ми сподіваємося, що якість його роботи принесе Вам 
задоволення. Перед використанням приладу уважно 
ознайомтеся з даною інструкцією.
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Заходи безпеки

1.  Будь ласка, використовуйте Ваш пилосос тільки з 
заземленою розеткою із заданою напругою і силою 
струму в 10А

2.    Перед початком догляду чи очищення Вашого 
приладу, вимкніть вилку з розетки.

3.    Цей пристрій не призначається для експлуатації 
особами (включаючи дітей) з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими 
здібностями, або не володіють навичками і 
знаннями, за винятком коли під час використання ці 
особи перебувають під наглядом відповідальних за 
їх безпеку.

4.    Щоб уникнути користування дітьми приладом, не 
залишайте дітей без нагляду. 

5.    Прилад з пошкодженим мережевим шнуром не 
повинен використовуватися. Мережевий шнур 
повинен бути обов’язково замінений авторизованим 
сервісом.

6.    Не переносьте прилад за мережевий шнур. 
Переконайтеся, що шнур не застряг в/під дверима. 
Тримайте мережевий шнур подалі від гострих 
предметів та гарячих поверхонь. 

7.    Прилад оснащений механізмом автоматичного 
змотування шнура, не заштовхуйте силою шнур 
всередину.

8.    Не використовуйте Ваш прилад для прибирання 
сигарет, попелу, розжареного вугілля або шкідливих 
відходів, летючих і токсичних речовин, а також поряд 
з цими речовинами.

9.    Не всмоктуйте займисті матеріали такі як бензин, 
нафту, алкоголь, розчинник за допомогою свого 
приладу, а також не використовуйте його в місцях, 
де ці речовини можуть перебувати.

10.  Фільтри повинні завжди бути чистими. Коли 
вони зберігаються в чистоті, Вашим приладом 
забезпечується максимальне всмоктування. Фільтри 
повинні бути використані за призначенням. 

Будь ласка, прочитайте перед 
використанням Вашого приладу!
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Технічні характеристики

Потужність двигуна (макс)   1300 Вт
Всмоктування     1950 mm H2O
Напруга/Частота    220-230 В, 50-60 Гц
Потік повітря     200 м3/годину
Рівень всмоктування води   1,5 л/сек
Потужність насоса    26 Вт
Тиск насоса     2.5 бар
Об’єм резервуару з чистою водою  7л
Об’єм резервуару для забрудненої води 8,5 л
Об’єм пилозбірника    5 л
Вага      9 кг
IP код      IPX4
Клас захисту     II

Принцип роботи пилососа при вологому прибиранні

   Глибоке вприскування миючого розчину під 
тиском

   Розчинення бруду і промивка по всій довжині 
волокон

   Потужне всмоктування відпрацьованої води і 
розпрямлення килимового ворсу

   Для вологого прибирання твердих підлог 
використовуйте насадку №21 (див. перелік 
аксесуарів)
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Аксесуари

1.    Насадка для прибирання твердої 
підлоги і килима

2.   Резервуар для використаної води

3.   Велика миюча насадка

4.    Касетний фільтр (для сухого 
прибирання)

5.   Випускний фільтр

6.   Всмоктуючий шланг

7.   Блок рукоятки

8.   Заглушка шланга

9.   Пристрій миючого шланга

10. Маленька миюча насадка

11. Овальна щітка (Довга)

12. Овальна щітка (Коротка)

13. Щільова насадка

14. Телескопічна труба

15.  Резервуар для чистої води і 
шампуню

16.  Кришка касетного та губчастого 
фільтра 

17. Затискач для шланга (8 шт.)

18. Губчастий фільтр

19. Пилозбірник (5 шт.)

20.  Перехідник для видування 
повітря

21.  Насадка для миття твердої 
підлоги

22. Кришка випускного фільтра

23. Кнопка Вкл./Викл.

24. Кнопка Вкл./Викл. насоса

25. Зворотний клапан
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Експлуатація

   Скористайтеся пристроєм змотування кабелю

   Вийміть шнур живлення витягаючи його з 
основи корпусу

   Після регулювання довжини шнура, відпустіть 
його. Ця дія заблокує шнур від втягування 
назад в основу.

   Ви можете включити вилку в розетку.

   Якщо Ви хочете повернути шнур назад, трохи 
потягніть і відпустіть його. Контролюйте 
втягування шнура тримаючи його в руках. 
Ніколи не дозволяйте дітям грати зі шнуром.

Використання пристрою 
змотування кабелю

9



Експлуатація

   Після розпакування Вашого пилососу, від’єднайте 
моторну частину від корпусу відкривши фіксатори, що 
фіксували моторну частину і низ підстави. (мал. 1)

   Виймання резервуара для забрудненої води з низу 
підстави (мал. 2). Так як Ви будете проводити сухе 
прибирання, встановіть пилозбірник в промивальному 
баку (мал. 3) і касетний фільтр в моторній частині 
(мал. 4). Зафіксуйте моторну частину і промивний бак 
використовуючи фіксатори.

   Встановіть насадку для сухого прибирання, телескопічну 
трубу, рукоятку з регулюванням всмоктування (мал. 5). 
Для зручності використання насадки № 11, 12, 13 (див. 
список аксесуарів) потрібно встановлювати на блок 
рукоятки № 7 (див. список аксесуарів)

   По завершенню установки, вставте шнур в розетку. Ваш 
апарат має два варіанти перемикачів. Один з них потрібен 
для запуску всмоктуючого двигуна, інший - для запуску 
насоса (вологий процес). Увімкніть верхній вимикач так як 
Ви будете робити сухе прибирання . 

Сухе прибирання

Відкривання фіксатору

Виймання резервуару для 
забрудненої води

Встановлення пилозбірника

Встановлення 
касетного фільтра

З’єднання насадки для сухого 
прибирання, телескопічної 

труби і рукоятки з регулюванням 
всмоктування

Мал. 1

Клавіш
а для розбризкування м

ию
чого засобу

Н
атисніть для збільш

ення телескопічної труби

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5
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Експлуатація

Виймання касетного 
фільтра

Мал. 6 

Встановлення 
губчастого фільтра

Мал. 7 

Насадка для миттяВстановлення 
заглушки шланга

Блок рукоятки

Додавання шампуню Фільтр

Встановлення штуцера водного шлангу від резервуара

З’єднання шлангу з 
зворотнім клапаном

Виймання 
пилозбірника

Виймання пилозбірника

Мал. 8 

Мал. 9 

Мал. 10 

Мал. 12 

Мал. 13 

Мал. 14 

Мал. 15 

Мал. 16 

Мал. 17 

Мал. 11 

   Відокремте верхню частину 
від нижньої основи корпусу 
при підготовці пилососа до 
вологого прибирання (мал. 1).

   Вийміть касетний фільтр 
встановлений в моторній 
частині для сухого прибирання 
(мал. 6). Замість нього 
встановіть губчастий фільтр 
(мал. 7).

   Після встановлення фільтра 
поверніть губчастий фільтр 
за годинниковою стрілкою 
(пів обороту) поки він не 
зафіксується.

   Приберіть пилозбірник з 
промивного бака (мал. 8).

   Вставте резервуар для 
брудної води в промивний 
бак так, щоб отвір шлангу на 
корпусі збігався з отвором 
шлангу на резервуарі (мал. 9).

   Після встановлення 
резервуару для брудної води, 
помістіть заглушку шлангу 
в отвір на передній панелі 
основного корпусу (мал. 
10). Резарвуар забезпечить 
зручність для користувача при 
виливанні забрудненої води. 
Вологе прибирання можливе 
і без резервуара, але мити 
пилосос буде складно.

   Підключіть один кінець 
тонкого прозорого шлангу 
що переміщує воду до 
розпилювача на миючої 
насадці (мал. 11). Закрийте 
бічні защіпки моторної 
частини і промивного 
бака (мал. 1), і закріпіть 
всмоктуючий шланг.

   Встановіть блок рукоятки в 
своє гніздо на всмоктуючий 
регульований кронштейн і 
замкніть його (мал. 12).

   Встановіть інший кінець 
прозорого шланга в зворотний 
клапан на фронтальній частині 
пилососа (мал. 13).

   Після монтування аксесуарів, 
налийте приблизно 7 літрів 
води (або менше, згідно Ваших 
потреб) в резервуар для чистої 
води встановлений ззаду. Може 
бути використана холодна або 
тепла вода до 30 градусів, але 
ніколи не використовуйте гарячу 
воду.

   Додайте шампунь в чисту воду 
Дотримуйтесь рекомендацій 
виробника шампуню. 

   Перевірте наявність фільтра 
в кінці водного шланга, який 
з’єднує резервуар чистої 
води з пилососом (мал. 15). 
Використання без фільтра може 
пошкодити насос.

   Перевірте наявність фільтра в 
кінці водного шланга. Встановіть 
штуцер водного шланга від 
резервуара з чистою водою 
шляхом вштовхування його 
в основу пилососу (мал. 16, 
17). Цей фільтр повинен бути 
очищений, якщо є забруднення. 
Для бажаного результату при 
вологому прибиранні, килими, які 
будуть оброблятися шампунем, 
повинні спочатку пройти сухе 
прибирання, якщо вони дуже 
брудні.

   Для початку роботи, спочатку 
увімкніть всмоктуючий мотор  
і потім привідіть в дію насос . 
Потім натисніть клавішу знизу на 
блоці рукоятки щоб   розбризкати 
миючий засіб (мал. 5).

Увага! Маленька миюча 
насадка № 10 (див. список 
аксесуарів) під’єднується 
безпосередньо на блок 
рукоятки № 7 (див. список 
аксесуарів).

Вологе прибирання
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Злив забрудненої води

   Якщо резеруар для використаної води 
наповниться цілком під час прибирання, двигун 
перестане всмоктувати з причини підняття 
поплавкового регулятора (мал. 18), завдяки 
цьому рідина з резервуару з чистою водою не 
розбризкуватиметься.

   Вимкніть перемикачі двигуна і насосу. Витягніть 
шнур з розетки.

   Дайте рідині в шлангу вилитися у відро піднявши 
кінець всмоктуючого шланга вгору.

   Відкрийте фіксатори що з’єднує моторну частину і 
промивний бак (мал. 1) і роз’єднаєте шланг.

   Оскільки при вологому прибиранні бруд частково 
налипає на внутрішніх поверхнях використовуваної 
насадки, телескопічній всмоктуючій трубі і 
всмоктуючого шлангу, слід подбати про очищення 
цього приладдя. Найбільш зручно це зробити, 
перейшовши по закінченні вологого прибирання 
до режиму всмоктування рідини. 
1. Відкрийте кришку корпусу, піднявши фіксатори 
кришки. Вилейте брудну воду з резервуару для 
брудної води в каналізацію. 
2. Закрийте кришку корпусу. 
3. У підходящу широку відкриту ємність, наприклад 
таз, налийте до 2,5 літрів чистої води кімнатної 
температури. Включіть прилад і, опустивши 
насадку в ємність, зробіть всмоктування води. При 
всмоктуванні чистої води частинки сміття, налиплі 
на внутрішніх поверхнях приладдя, змиваються 
і потрапляють в резервуар для брудної води в 
приладі. 
4. Вимкніть прилад. 
5. Відкрийте кришку корпусу, піднявши фіксатори 
кришки.Вилейте брудну воду з резервуару для 
брудної води в каналізацію. 
При необхідності цю процедуру можна повторити 
кілька разів. 
Не забувайте, однак, щоразу виливати забруднену 
воду з резервуара для брудної води!

   Цей процес гарантує, що всі деталі очищені. 
Розберіть Ваш пилосос і спустошите відро до 
наступного використання.

Поплавковый регулятор

Мал. 18 

Увага!

   Використовуйте спеціальні шампуні для миючих 
пилососів. Інший вид миючого засобу може 
призвести до надмірного піноутворення і 
потрапити в двигун викликавши поломку.

   Не вмикайте насос без наявності води в 
резервуарі для чистої води.

   У разі якщо в резервуарі закінчилася вода під час 
використання, вимкніть насос.

   Повторюйте процес очищення кілька разів для 
надмірно забруднених килимів і підлоги.

   Провітріть килими, дивани, т.п. не менше 2 годин 
після очищення.



Фільтри

   Касетний фільтр: Касетний фільтр повинен бути обов’язково розміщений 
при сухому прибиранні. В іншому випадку, бруд і великі частинки можуть 
проникнути в турбіну двигуна і привести до пошкодження. У цьому 
випадку, гарантія буде анульована. Фільтр розрахований на довгострокове 
використання, якщо регулярно підтримувати його в порядку. Очищайте 
фільтр використовуючи м’яку щітку.

   Губчастий фільтр: Використовуйте губчастий фільтр під час миття або 
всмоктування рідини. Це захищає двигун від води і піни. Чистіть фільтр під 
проточною водою після кожного використання, і сушіть після миття, так як 
фільтри псуватимуться раніше, якщо їх залишити з шампунем і мокрими.

   Випускний фільтр: Випускний фільтр використовується для уловлювання 
частинок, що просочуються під час сухого прибирання.

13

Мал. 19 

Мал. 20 

Мал. 21 
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Функція видування повітря

Ваш пилосос може працювати в режимі видування 
повітря. За допомогою невеликої зміни, яку Вам 
потрібно зробити. Зніміть кришку випускного фільтра 
(мал. 22) і встановіть замість нього перехідник для 
видування повітря № 20 (див. перелік аксесуарів). Потім 
вставте шланг, як показано на мал. 23.

За допомогою цієї функції Ви можете продувати фільтри 
Вашого пилососу і видувати сміття та пил з важко 
доступних місць.

Мал. 22 

Мал. 23 



Спасибо Вам за то, что Вы приобрели пылесос DEX, 
мы надеемся, что качество его работы доставит Вам 
удовольствие. Перед использованием прибора внимательно  
ознакомьтесь с данной инструкцией.
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Меры безопасности

1.    Пожалуйста, используйте Ваш пылесос только с 
заземленной розеткой с заданным напряжением и 
силой тока в 10А.

2.    Перед началом ухода или очистки Вашего прибора, 
выньте вилку из розетки.

3.    Данный прибор не предназначается для 
эксплуатации лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, или не владеющими 
навыками и знаниями, за исключением когда во 
время использования эти лица находятся под 
присмотром ответственных за их безопасность.

4.    Во избежание пользования детьми прибором, не 
оставляйте детей без присмотра. 

5.    Прибор с поврежденным сетевым шнуром не 
должен использоваться. Сетевой шнур должен быть 
обязательно заменен авторизированным сервисом.

6.    Не переносите прибор тянув за сетевой шнур. 
Убедитесь, что шнур не застрял в/под дверью.  
Держите сетевой шнур подальше от острых 
предметов и горячих поверхностей. 

7.    Прибор оснащен механизмом автоматической 
смотки шнура; не заталкивайте силой шнур 
вовнутрь.

8.    Не используйте Ваш прибор для уборки сигарет, 
пепла, раскаленного угля или вредных отходов, 
летучих и токсичных веществ, а также рядом с этими 
веществами.

9.    Не всасывайте воспламеняющиеся материалы 
такие как бензин, нефть, алкоголь, растворитель с 
помощью своего прибора, а также не используйте 
его в местах, где эти вещества могут находиться.

10.  Фильтры должны всегда быть чистыми. Когда 
они хранятся в чистоте, Вашим прибором 
обеспечивается максимальное всасывание. 
Фильтры должны быть использованы по 
предназначению. 

Пожалуйста, прочтите перед 
использованием Вашего прибора!
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Технические характеристики

Принцип работы пылесоса при влажной уборке

Мощность двигателя (макс)   1300 Вт
Всасывание     1950 mm H2O
Напряжение/Частота    220-230 В, 50-60 Гц
Поток воздуха     200 м3/час
Уровень всасывания воды   1,5 л/сек
Мощность насоса    26 Вт
Давление насоса    2.5 бар
Объем резервуара с чистой водой  7л
Объем резервуара для загрязненной воды 8,5 л
Объем пылесборника    5 л
Вес      9 кг
IP код      IPX4
Класс защиты     II

   Глубокое впрыскивание моющего раствора 
под давлением

   Растворение грязи и промывка по всей длине 
волокон

   Мощное всасывание отработанной воды и 
распрямление коврового ворса

   Для влажной уборки твердых  полов 
используйте насадку №21 (см. список 
аксессуаров)
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 Аксессуары

1.    Насадка для уборки твердого 
пола и ковра

2.    Резервуар для использованой 
воды

3.    Большая моющая насадка

4.    Кассетный фильтр (для сухой 
уборки)

5.    Выпускной фильтр

6.    Всасывающий шланг

7.    Блок рукоятки

8.    Заглушка шланга

9.    Устройство моющего шланга

10. Маленькая моющая насадка

11. Овальная щетка (Длинная)

12. Овальная щетка (Короткая)

13. Щелевая насадка

14. Телескопическая труба

15.  Резервуар для чистой воды и 
шампуня

16. Крышка кассетного фильтра

17.  Зажим для шланга (8 шт.)

18.  Губчатый фильтр (для влажной 
уборки)

19. Пылесборник  (5 шт.)

20. Переходник для выдува воздуха

21.  Насадка для мытья твердого пола

22. Крышка выпускного фильтра

23. Кнопка Вкл./Выкл.

24. Кнопка Вкл./Выкл. насоса

25. Обратный клапан
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Эксплуатация

   Используйте устройство сматывания кабеля

   Выньте шнур питания вытягивая его из 
основания корпуса

   После регулировки длины шнура которое 
Вам требуется, отпустите его. Это действие 
заблокирует шнур от втягивания обратно в 
основание.

   Вы можете включить вилку в розетку.

   Если Вы хотите вернуть шнур обратно 
в основание, незначительно потяните и 
отпустите его. Контролируйте втягивание 
шнура держа  его в руках. Никогда не 
разрешайте детям играть со шнуром.

Использование устройства 
сматывания кабеля
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Эксплуатация

Открывание фиксирующей 
защелки

Извлечение бака для 
загрязненной воды

Установка пылесборника

Установка кассетного 
фильтра

Соединение насадки для сухой 
уборки, телескопической трубы 

и рукоятки с регулировкой 
всасывания

Сухая уборка

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 2

Клавиш
а для разбры

згивания м
ою

щ
его средства

Н
аж

м
ите для увеличения телескопической трубы

   После распаковки Вашего пылесоса, отсоедините 
моторную часть от корпуса открыв защелки, 
фиксировавшие  моторную часть и низ основания.  
(рис. 1)

   Извлеките бак для загрязненной воды из низа 
основания (рис. 2). Так как Вы будете проводить сухую 
уборку, установите пылесборник (рис.3) и кассетный 
фильтр в моторной части (рис.4). Зафиксируйте 
моторную часть и промывочный бак используя 
защелки.

   Установите насадки для сухой уборки, 
телескопическую трубу, рукоятку с регулировкой 
всасывания (рис. 5). Для удобства использования 
насадки №11, 12, 13 (см. список аксессуаров) нужно 
устанавливать на блок рукоятки №7 (см. список 
аксессуаров)

   По завершении установки, вставьте шнур в 
розетку. Ваш аппарат предлагает два варианта 
переключателей. Один из них нужен для запуска 
всасывающего двигателя, другой – для запуска насоса 
(влажный процесс). Включите верхний выключатель 
так как Вы будете производить сухую уборку . 
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Эксплуатация

   Отделите верхнюю часть от 
нижнего основания корпуса при 
подготовке пылесоса к влажной 
уборке (рис. 1).

   Выньте кассетный фильтр  
установленный в моторной части 
для сухой уборки  
(рис. 6). Вместо этого установите 
губчатый фильтр (рис. 7).

   После установки фильтра 
поверните губчатый фильтр по 
часовой стрелке (пол оборота) 
пока он не зафиксируется.

   Уберите пылесборник из 
промывочного бака (рис. 8).

   Вставьте резервуар для грязной 
воды в промывочный бак так, 
чтобы отверстие шланга на 
корпусе совпадал с отверстием 
шланга на резервуаре (рис. 9).

   После установки резервуара 
для грязной воды, поместите 
заглушку шланга в отверстие 
на передней панели основного 
корпуса (рис. 10). Резарвуар 
обеспечит удобство для 
пользователя при выливании 
загрязненной воды. Влажная 
уборка возможна и без 
резервуара, но мыть пылесос 
будет сложно.

   Подсоедините один конец 
тонкого прозрачного шланга 
перемещающего воду к 
распылителю на моющей насадке 
(рис. 11). Закройте  боковые 
защелки моторной части и 
промывочного бака (рис. 1), и 
закрепите всасывающий шланг.

   Установите блок рукоятки в 
свое гнездо на всасывающий 
регулируемый кронштейн и 
защелкните его (рис. 12).

   Установите другой конец 
прозрачного шланга в обратный 
клапан на фронтальной части 
пылесоса (рис. 13).

   После монтирования 

аксессуаров, налейте примерно 
7 литров воды  (или меньше, 
согласно Вашим потребностям) 
в резервуар для чистой воды 
установленный сзади. Может 
быть использована холодная 
или теплая вода до 30 градусов, 
но никогда не используйте 
горячую воду.

   Добавьте шампунь в чистую  
воду. Придерживайтесь 
рекомендаций производителя 
шампуня. 

   Проверьте наличие фильтра в 
конце водного шланга, который 
соединяет резервуар чистой 
воды с пылесосом (рис. 15). 
Использование без фильтра 
может повредить насос.

   Установите штуцер водного 
шланга от  резервуара с чистой 
водой путем вталкивания его 
в основание (рис. 16, 17). Этот 
фильтр должен быть очищен, 
если имеются загрязнения. 
Для хорошего результата 
при влажной уборке, ковры, 
которые будут обрабатываться 
шампунем, должны сначала 
пройти сухую уборку, если они 
очень грязные.

   Для начала уборки, сначала 
включите всасывающий 
мотор   и потом приводите 
в действие насос  . Затем 
нажмите клавишу снизу на блоке 
рукоятки чтобы разбрызгать 
моющее средство (рис. 5).

Внимание! Маленькая моющая 
насадка №10 (см. список 
аксессуаров) подсоединяется 
непосредственно на блок 
рукоятки №7 (см. список 
аксессуаров).

Влажная уборка

Извлечение кассетного 
фильтра

Рис. 6 

Рис. 10 Рис. 11 

Рис. 12 

Рис. 13 

Рис. 14 

Рис. 16 

Рис. 17 

Рис. 9 

Установка губчатого 
фильтра

Рис. 7 

Насадка для мойкиУстановка заглушки 
шланга

Блок рукоятки

Добавление шампуня Фильтр

Установка штуцера водного шланга от  резервуара

Соединение шланга с 
обратным клапаном

Рис. 15 

Установка резервуара 
для грязной воды

Извлечение пылесборника

Рис. 8 
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Слив загрязненной воды

   Если резеруар для использованной воды 
наполнится целиком  во время уборки, двигатель 
перестанет всасывать из-за поплавкового 
регулятора (рис. 18), из-за этого жидкость 
из резервуара с чистой водой не будет 
разбрызгиваться.

   Выключите переключатели двигателя и насоса. 
Вытяните шнур из розетки.

   Дайте жидкости в шланге вылиться в ведро 
приподняв конец всасывающего шланга вверх.

   Откройте фиксирующую защелку соединяющую 
моторную часть и промывочный бак (рис. 1) и 
разъедините шланг.

   Поскольку при влажной уборке грязь частично 
налипает на внутренних поверхностях 
используемой насадки, телескопической 
всасывающей трубы и всасывающего шланга, 
следует позаботиться об очистке этих 
принадлежностей. Наиболее удобно это сделать, 
перейдя по окончании влажной уборки к режиму 
всасывания жидкостей. 
Откройте крышку корпуса, приподняв фиксаторы 
крышки.Вылейте грязную воду из резервуара для 
грязной воды в канализацию. 
Закройте крышку корпуса. 
В подходящую широкую открытую емкость, 
например таз, налейте до 2,5 литров чистой 
воды комнатной температуры.Включите прибор 
и, опустив насадку в емкость, произведите 
всасывание воды. При всасывании чистой 
воды частицы мусора, налипшие на внутренних 
поверхностях принадлежностей, смываются 
и попадают в резервуар для грязной воды в 
приборе. 
Выключите прибор. 
Откройте крышку корпуса, приподняв фиксаторы 
крышки.Вылейте грязную воду из резервуара для 
грязной воды в канализацию. 
При необходимости эту процедуру можно 
повторить несколько раз.  
Не забывайте, однако, каждый раз выливать 
загрязненную воду из резервуара для грязной 
воды!

   Этот процесс гарантирует, что все детали 
очищены. Разберите Ваш пылесос и опустошите 
ведро до следующего использования.

Поплавковый регулятор

Рис. 18 

Внимание!

   Используйте специальные шампуни для моющих 
пылесосов. Другой вид моющего средства может 
произвести чрезменное пенообразование и 
попасть в двигатель вызвав поломку.

   Не включайте насос без наличия воды в 
резервуаре для чистой воды.

   В случае если в резервуаре закончилась вода во 
время использования, выключите насос.

   Повторяйте процесс очистки несколько раз для 
чрезмерно загрязненных  ковров и полов.

   Проветрите ковры, диваны, т.п. не менее 2 часов 
после чистки.



Фильтры

   Кассетный фильтр: Кассетный фильтр должен быть обязательно помещен 
обратно при сухой уборке. В противном случае, грязь и большие частицы 
могут проникнуть в турбину двигателя и привести к повреждению. В этом 
случае, гарантия будет аннулирована. Фильтр рассчитан на долгосрочное 
использование, если регулярно поддерживать его в порядке. Очищайте 
фильтр используя мягкую щетку.

   Губчатый фильтр: Используйте губчатый фильтр во время мытья или 
всасывания жидкости. Это защищает двигатель от воды и пены. Чистите 
фильтр под  проточной водой после каждого использования, и сушите 
после мытья , так как фильтры будут портиться раньше, если их оставить с 
шампунем и мокрыми.

   Выпускной фильтр: Выпускной фильтр используется для улавливания 
просачивающихся частичек во время сухой уборки.

Рис. 19 

Рис. 20 

Рис. 21 
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Функция выдува воздуха

Ваш пылесос может работать в режиме выдува воздуха. 
С помощью небольшого изменения, которое Вам нужно 
сделать. Снимите крышку выпускного фильтра (рис. 
22) и установите вместо него переходник для выдува 
воздуха № 20 (см. список аксесуаров). Затем вставьте 
шланг, как показано на рис. 23. 

С помощью этой функции Вы можете продувать фильтра 
Вашего пылесоса и выдувать мусор, пыль из трудно 
доступных мест.

Рис. 22 

Рис. 23 
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Інформація для споживача

Пилосос  DEX:  DVCS-130
Вироблено в Туреччині 

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4  Floor, Building one, Huafeng 
Industrial Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao’an district, Shenzhen, China

Вироб відповідае вимогам:

ДСТУ ІЕС 60335-2-2:2006;
ДСТУ CISPR 14-1:2004;
ДСТУ CISPR 14-2:2007;
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004;
ДСТУ EN 61000-3-3:2004;

Термін експлуатації виробу -  2 роки з дня продажу. 

014

220-230В
50-60Гц



www.dex.ua



Настенные часы Лампочки Утюги Весы напольные Корзины для кухни

Наборы кухонных ножей Электро-керамические
обогреватели

Вентиляторы Фены Долгосвежие розы

Аксессуары к пылесосам,
пароочистителям, полотерам

Вешалки Воздухоочистители (мойки
воздуха)

Доски гладильные Ловушки и отпугиватели

Ведра и тазы Корзины, коробки и ящики
для вещей

Полотенца Швабры, веники, совки,
щетки

Стеклоочистители

Скатерти и салфетки Электрошвабры

https://f.ua/shop/nastennye-chasy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nastennye-chasy
https://f.ua/shop/nastennye-chasy/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nastennye-chasy
https://f.ua/shop/lampochki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=lampochki
https://f.ua/shop/lampochki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=lampochki
https://f.ua/shop/utyugi/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=utyugi
https://f.ua/shop/utyugi/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=utyugi
https://f.ua/shop/vesy-napolnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-napolnye
https://f.ua/shop/vesy-napolnye/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vesy-napolnye
https://f.ua/shop/korziny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=korziny
https://f.ua/shop/korziny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=korziny
https://f.ua/shop/nabory-kuhonnyh-nozhej/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=nabory-kuhonnyh-nozhej
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