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Ми вітаємо Вас…

... З придбанням миючого пилососа екстракласу 

THOMAS TWIN Tiger AQUAFILTER, за допомогою 

якого Ви зможете ефективно чистити Ваші килими та 

килимові покриття, підлоги з твердими покриттями і 

м'які меблі.

Купивши пилосос THOMAS TWIN Tiger AQUAFILTER, 

Ви зробили вибір на користь ексклюзивного виробу, 

який відкриває небачені раніше можливості для 

повсякденного прибирання пилососом.

Це - чудовий високопродуктивний пилосос, заснований 

на передовій технології, який прискорює і полегшує 

чистку різних поверхонь, будь то килими, підлоги або 

м'які меблі, економить час і підвищує якість прибирання.

Пилосос може використовуватися як для видалення 

сухого бруду і пилу, так і для збору рідин на водній основі. 

Використовуючи його в якості миючого пилососа для 

грунтовного чищення ваших килимових покриттів, підлог 

з твердими покриттями та м'яких меблів, Ви зможете 

переконатися в його високій ефективності.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, щоб 

швидше освоїти прилад і навчитися використовувати в 

повному обсязі всі його можливості. Ваш новий прилад 

фірми THOMAS прослужить Вам довгі роки, за умови 

належного поводження та догляду за ним. Бажаємо Вам 

приємної роботи!

Ваша фірма THOMAS

	Вказівки з техніки безпеки	

THOMAS TWIN Tiger AQUAFILTER призначений 
виключно для домашнього використання..	Прилад	ні	в	якому	разі	не	можна	включати,	якщо:	

-	Пошкоджений	мережевий	шнур,	
-	На	приладі	є	видимі	пошкодження,	
-	Він	коли-небудь	падав..	 Діти	віком	від	8	років	 і	старше,	а	також	особи	зі	зниженими	
фізичними,	 сенсорними	 або	 ментальними	 здібностями,	 або	
ті,	 які	 не	 володіють	 достатнім	 досвідом	 і	 (або)	 знаннями,	
можуть	 користуватися	 цим	 пилососом	 за	 тієї	 умови,	 що	
вони	працюють	під	наглядом	або	були	проінструктовані	про	
безпечне	 поводження	 з	 приладом	 і	 усвідомили	 пов'язані	 з	
його	 використанням	 небезпеки.	 Гратися	 з	 приладом	 дітям	
заборонено.	 Займатися	 очищенням	 та	 обслуговуванням	
прилада	дітям	без	нагляду	дорослих	-	заборонено..	 Напруга,	вказана	на	табличці,	повинна	відповідати	напрузі	мережі..	 Ніколи	 не	 використовуйте	 прилад	 в	 приміщеннях,	 де	
зберігаються	 легкозаймисті	 матеріали	 або	 утворюються	
вибухонебезпечні	гази..	Ніколи	не	залишайте	увімкнений	пилосос	без	нагляду..	 Будьте	 особливо	 обережні	 при	 прибиранні	 на	 сходах.	
Впевніться,	що	прилад	стійко	стоїть	на	сходах,	і	стежте	за	тим,	
щоб	шланг	надмірно	не	натягався.	Під	час	експлуатації	ніколи	
не	ставте	прилад	у	вертикальне	положення..	Не	використовуйте	TWIN	Tiger	AQUAFILTER	для	сухого	
прибирання,	 якщо	 система	 АКВА-фільтра	 не	 змонтована	
згідно	 керівництву	 по	 експлуатації.	 Це	 може	 привести	 до	
пошкодження	приладу..	 Не	 можна	 підносити	 насадки	 і	 всмоктувальну	 трубу	 (при	
включеному	приладі)	до	голови,	це	небезпечно	для	очей	і	вух..	 Не	 можна	 направляти	 очищувальну	 струмінь	 на	 людей	 або	
тварин,	на	штепсельні	розетки	або	на	електроприлади.	Особи	з	чутливою	шкірою	повинні	уникати	прямого	контакту	
з	 миючим	 розчином;	 при	 попаданні	 миючого	 розчину	 на	
слизові	 оболонки	 очей,	 ротової	 порожнини	 і	 т.д.,	 їх	 слід	
негайно	промити	великою	кількістю	води.	Увага!	Дана	модель	приладу	не	призначена	для	всмоктування	
небезпечних	для	здоров'я	речовин,	а	також	розчинники	рідин,	
наприклад	 розріджувачів	 лаків,	 масла,	 бензину	 та	 подібних	
хімічно	агресивних	речовин..		Не	всмоктуйте	великі	кількості	тонкого	пилу,	наприклад	
тонера	або	сажі.	Це	може	порушити	роботу	фільтрів	приладу	
і	навіть	викликати	пошкодження	приладу..	 Після	закінчення	вологого	прибирання	слід	спорожнити	всі	
резервуари	приладу.	Хімічні	речовини	(засоби	для	очищення	
твердих	 підлог	 і	 килимових	 покриттів)	 не	 повинні	 потрапляти	
в	руки	дітей..	 Тільки	при	використанні	фірмових	концентратів	THOMAS	
для	 приготування	 миючих	 засобів	 можуть	 бути	 гарантовані	
функції	приладу	та	ефективність	чищення	при	прибиранні..	Перед	очищенням	/	відходом	/	наповненням	/	спорожненням,	
а	 також	 при	 виникненні	 несправностей	 слід	 вимикати	 всі	
вимикачі	і	вийняти	вилку	з	розетки	електромережі..	 Не	 залишайте	 прилад	 під	 відкритим	 небом,	 оберігайте	 від	
прямого	 впливу	 вологи	 і	 не	 занурюйте	 в	 рідини,	 а	 також	 не	
зберігайте	поряд	з	опалювальними	і	нагрівальними	приладами..	 Ніколи	 не	 виправляйте	 самостійно	 пошкодження	 приладу	
THOMAS	 TWIN	 Tiger	 AQUAFILTER,	 приладдя,	 мережевого	
шнура	(необхідний	спеціальний	шнур).	Користуйтеся	послугами	
тільки	авторизованих	центрів	сервісного	обслуговування,	так	
як	 зміни,	 внесені	 в	 прилад,	 можуть	 стати	 небезпечними	 для	
Вашого	здоров'я.	Простежте,	щоб	використовувалися	тільки	
фірмові	запасні	частини	й	приналежності..	 Дотримуйтесь	 також	 правил,	 наведених	 в	 окремих	 розділах	
«Інформація	для	використання»..	 Виробник	 не	 відповідає	 за	 можливі	 пошкодження	 приладу,	
приладдя	або	предметів	обстановки,	викликані	використанням	
приладу	 не	 за	 призначенням	 або	 неправильним	 його	
обслуговуванням..	Витягуйте	вилку	з	розетки	електромережі	беручись	не	за	шнур,	

а	за	штекер..	Слідкуйте	за	тим,	щоб	мережевий	шнур	не	піддавався	впливу	
спеки	 або	 хімічно	 агресивних	 рідин	 і	 не	 потрапляв	 на	 /	 під	
гострі	кромки	предметів	обстановки.
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 Перше знайомство

1.	кришка	корпусу

2.	всмоктуючий	патрубок

3.	ручка	для	перенесення

4.	фіксатор	кришки

5.	клавіша	для	змотування	шнура

6.	кнопка	для	включення	/	виключення	насоса

7.	світловий	індикатор	включення	насоса

8.	швидкороз'ємний	з'єднувач	для	розпилювального	шланга	

(під	кришкою)

9.	Вмикач	/	вимикач	приладу

10.	Вмикач	/	вимикач	світлового	індикатора

11.	деталь	АКВА-фільтра	(11)	

з	пористим	фільтром	(11а)	

і	всмоктувальним	фільтром	(11b)

12.	резервуар	для	брудної	води	(12)	

з	«мокрим»	фільтром	(12а)		і	поплавком	(12b)

13.	фільтр	HEPA

14.	фільтр	для	захисту	мотора

15.	кронштейн	для	трубки	всмоктування	(у	положенні	стоянки)

16.	резервуар	для	чистої	води	з	знімається	кришкою

17.	мережева	вилка

18.	мікрофільтр	МКА	під	гратчастої	кришкою

19.	малі	поворотні	колеса

20.	кронштейн	для	трубки	всмоктування	(у	положенні	стоянки)

21.	великі	колеса

				3					4			5

			1									
2

7

6

	8

19

20

21

9								10

15																16

																											17
18					
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·		Сухе прибирання з системою АКВА-фільтр
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·	Вологе прибирання
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Приналежності	

	
Всмоктуючий	шланг	(23)	з	кріпленням	
запірного	вентиля	(24a)	і	механічне	
регулюванням	сили	всмоктування	(25)

Комплект	АКВА-фільтра	(11)	з	губчатим	
фільтром	(11а)	та	всмоктуючим	фільтром	
(11b)*

	
Екстракційна	трубка	з	запірним	вентилем	
(24)	і	кільцями	для	монтажу	на	шланг

	
Резервуар	для	брудної	води	(12),	
включаючи	«мокрий»	фільтр	(12а)	
і	поплавок	(12b)	*

	
Змінна	по	висоті	телескопічна	
всмоктувальна	труба	з	фіксатором	для	
стояночного	положення

	
Вставка	для	захисту	від	розпліскування,	
що	складається	з	2	частин	

	
Насадка	для	підлог	усіх	видів,	що	
перемикається

Екстракційна	насадка	для	килимів,	
включаючи	шланг	для	подачі	свіжої	води

	Адаптер	для	твердих	
підлог

	
Насадка	для	м'яких	меблів	
(стільці,	диван,	сидіння	машини)	

Щілинна	насадка	
(пази,	стики,	щілини)

	
Розпилювальна	насадка	для	чищення	
м'яких	меблів,	включаючи	короткий	
розпилювальних	шланг

фільтр	HEPA	*
	
Kонцентрат	для	чистки	килимів		
THOMAS	ProTex

	 	
2	затискача	для	кріплення	розпилового	
шланга	на	телескопічній	всмоктувальній	
трубі	

	
4	кріпильних	кліпси	для	кріплення	
екстракційного	шланга	на	всмоктуючому	
шлангу

*)	встановлений	в	приладі

	Таблиця можливостей використання
Режим	
прибирання Місце	застосування Приналежність Фільтрація

Сухе	
прибирання

•	Килим	і	підлога	з	твердим	покриттям Насадка	для	килимів Резервуар	для	брудної	
води	(12)	разом	з	«мокрим»	
фільтром	(12а)	з	комплектом	
АКВА-фільтра	(11)	+	фільтр	
HEPA	(13)
+	Заповнити	1	л	води

•		М'які	меблі,	салон	автомобіля	і	т.д. Насадка	для	м'яких	меблів

•	Щілини,	кути,	салон	автомобіля,	всі	
важкодоступні	місця

Щілинна	насадка

Вологе	
прибирання

•		Глибока	чистка	килимів	+	видалення	плям Розпилювальна	насадка	для	чищення	килимів	

Резервуар	для	брудної	
води	(12)	разом	з	«мокрим»	
фільтром	(12а)	+	Вставка	для	
захисту	від	розпліскування

•	Глибока	чистка	м'яких	меблів	+	
видалення	плям

Розпилювальна	насадка	для	чищення	м'яких	
меблів

•	Чистка	кам'яних	підлог	 Розпилювальна	насадка	для	чищення	килимів	+	
адаптер	для	чищення	твердих	підлогових	покриттів

Сбір	рідини •	Всмоктування	рідин	на	водній	основі,	
наприклад,	соку,	кави,	води	і	т.д. Резервуар	для	брудної	води	(12)	

разом	з	«мокрим»	фільтром	
(12а)	+	Вставка	для	захисту	від	
розпліскування

•	Килим	 Розпилювальна	насадка	для	чищення	килимів

	•	Підлога	з	кам`яним	покриттям	
(керамічна	плитка,	покриття	з	ПВХ)

Розпилювальна	насадка	для	чищення	килимів	+	
адаптер	для	чищення	твердих	підлогових	покриттів

12b

12a

11

11a

11b

12

24

23

25

24a
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Загальні вказівки

Підключення шланга
.Вставити	 з`єднувальну	 деталь	 всмоктуючого	 шланга	 у	

всмоктуючий	патрубок	на	кришці	корпусу	приладу	і	повернути	

на	місце.

Від'єднання всмоктуючого шланга
•	 Натиснути	 клавішу	 на	 з`єднувальній	 деталі	 всмоктуючого	

шланга.	Повернути	з`єднувальну	деталь	на	чверть	обороту	

і	витягнути	з	всмоктуючого	патрубка.

•	 Якщо	екстракційний	шланг	змонтований,	його	послабити	 і	

додатково	натиснути	клавішу	швидкого	зчеплення.

Механічне регулювання сили всмоктування

За	 допомогою	 механічного	 регулятора	 сили	 всмоктування	

(додаткового	 регулятора	 повітряного	 потоку)	 можна	 також	

зменшити	силу	всмоктування:

Регулятор	закрито	=	повна	сила	всмоктування

Регулятор	відкритий	=	зменшена	сила	всмоктування.

При	 вологому	 прибиранні	 або	 водовсмоктуванні,	 заслінка	

додаткової	подачі	повітря	повинна	бути	закрита.

Парковка (стояночне положення)
.	 Вставити	 трубу	 всмоктування	 в	 комплекті	 з	 насадкою	 і	

шлангом	 -	 в	 кронштейн	 для	 трубки	 всмоктування	 на	 задній	

стороні	корпусу	приладу.

												Якщо	прилад	буде	зберігатися	у	вертикальному	поло-

женні,	то	вставити	трубу	всмоктування	в	кронштейн

на	 нижній	 стороні	 корпусу	 приладу	 (можливо	 тільки	

в	спорожненому	стані).

Зберігання приладдя
.	При	експлуатації	приладу	в	режимі	сухого	прибирання,	

резервуар	для	чистої	води	можна	використовувати	в	якості	

відділення	для	зберігання	приладдя.

 Перед першим включенням

Уважно	прочитайте	всю	викладену	нижче	інформацію.	Вона	

містить	важливі	вказівки	з	техніки	безпеки,	для	використання	

приладу	 і	 для	 догляду	 за	 ним.	 Збережіть	 керівництво	

по	 експлуатації	 та	 передайте	 його,	 якщо	 знадобиться,	

наступному	власникові	разом	з	приладом.

Прибирання пилу

Інформація для використання

.	 Не	 використовуйте	 TWIN	 Tiger	 AQUAFILTER	 для	 сухого	
прибирання,	 якщо	 система	 АКВА-ФІЛЬТРА	 не	 змонтована	
згідно	 керівництву	 по	 експлуатації.	 Це	 може	 привести	 до	
пошкодження	приладу..	У	режимі	сухого	прибирання	не	всмоктуйте	велику	кількість	
рідин..	 Не	 всмоктуйте	 у	 великих	 кількостях	 тонкий	 пил,	 наприклад,	

какао	-	порошок,	борошно	і	т.	д.

Підготовка АКВА-фільтра до роботи
При	поставці	Ваш	TWIN	Tiger	AQUAFILTER	вже	підготовле-ний	
для	сухого	прибирання.

•	 Відкрити	кришку	корпусу,	піднявши	фіксатор	кришки.

•	 Витягти	АКВА-фільтр	за	ручку	з	резервуара	для	брудної	води.	
Залити	1	літр	чистої	води	в	резервуар	для	брудної	води.

•	 Встановити	 до	 упору	 комплект	 АКВА-фільтра	 за	 обидва	
направляючих	 ребра	 резервуара	 для	 брудної	 води.	
Звернути	 увагу	 на	 те,	 щоб	 ущільнення,	 розташоване	
по	 периметру	 АКВА-фільтра,	 прилягало	 до	 внутрішньої	
сторони	 резервуара	 для	 брудної	 води	 і	 щоб	 був	
встановлений	мокрий	фільтр.

Під'єднати	 шланг	 і	 змонтувати	 телескопічну	 всмоктувальну	

трубу.	Встановити	бажану	приналежність	(насадку).

Для	досягнення	оптимальної	дії	фільтра,	ми	рекомендуємо	
через	 40-60	 хвилин	 безперервної	 роботи	 або,	
якщо	 на	 нижній	 стороні	 кришки	 утворюється	 велика	
кількість	 крапель,	 промити	 АКВА-фільтр	 чистою	
водою	 і	 змінити	 воду	 в	 резервуарі	 для	 брудної	 води.	
При	 великій	 кількості	 пилу	 (наприклад,	 інтенсивної	
чищенні	або	першому	використанні)	частіше	промивайте	
АКВА-фільтр	і	міняйте	воду.

Для	 дотримання	 правил	 гігієни,	 після	 кожного	 використання	
пилососа	необхідно	видалити	рідину	з	системи	АКВА-фільтра	і	
очистити	її.	Брудна	вода	і	вологі	деталі	сприяють	розмноженню	

бактерій	і	грибків	(див.	розділ	Чищення	та	догляд).

Режим миття / Всмоктування рідин

Інформація для використання

.	Увага!	Бензин,	розчинник,	рідке	паливо	і	т.п.	
можуть	утворити	в	з'єднанні	з	всмоктуваним	повітрям	
вибухонебезпечні	пари	і	суміші.
.	Ацетон,	кислоти	та	розчинники	можуть	роз'їдати	матеріали,	
використовувані	в	приладі.	Воду	для	миття	і	брудну	воду	
можна	всмоктувати	без	побоювань.
.	Після	всмоктування	рідин	або	вологого	прибирання	
очистіть	і	просушіть	резервуар	для	брудної	води	і	всі	
використовувані	деталі.
.	Ніколи	не	всмоктуйте	рідини	без	резервуара	для	брудної	
води.	.	Прилад	THOMAS	TWIN	Tiger	AQUAFILTER	не	призначений	
для	всмоктування	великої	кількості	рідин	з	ємностей	або	

раковин.
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Увага!	Не	вмикайте	насос	без	рідини.

.	Після	кожної	експлуатації	в	режимі	вологого	прибирання	

слід	вилити	брудну	воду	і	очистити	прилад.	Брудна	вода	і	

вологі	деталі	сприяють	розмноженню	бактерій	і	грибків	(див.	

розділ	Чищення	та	догляд).

Для	отримання	бездоганних	результатів	користуйтеся	тільки	

оригінальними	засобами	для	очищення.

Якщо	Вам	потрібно	концентрат	очищувального	засобу,	то	

Ви	можете	купити	його	у	спеціалізованому	магазині	або	в	

заводській	службі	сервісу	фірми	THOMAS.

Режим мийки
Перед чищенням килимів
•	 Переконайтеся,	 що	 все,	 що	 Ви	 хочете	 чистити	 в	 режимі	

вологого	 прибирання,	 до	 цього	 придатне.	 Наприклад,	 не	
слід	піддавати	вологому	чищенню	тонкі,	виткані	вручну	або	
неміцно	пофарбовані	килими.

•	 Для	 перевірки	 нанесіть	 трохи	 миючого	 розчину	 на	 білу	
ганчірку	і	потріть	їй	одне	з	найменш	помітних	місць	на	килимі,	
який	 збираєтесь	 чистити.	 Якщо	 на	 ганчірці	 не	 залишиться	
слідів	фарби,	то	можна	вважати,	що	забарвлення	міцна.

•	 В	іншому	випадку	килим	не	можна	піддавати	вологому	чищенню.

•	 Якщо	у	Вас	все-таки	є	сумніви,	зверніться	за	консультацією	
в	спеціалізовані	магазини.

•	 Якщо	раніше	килим	вже	чистили	із	застосуванням	шампуню,	
то	 при	 першому	 чищенні	 за	 допомогою	 THOMAS	 TWIN	
Tiger	 AQUAFILTER	 в	 резервуарі	 для	 брудної	 води	 може	
спостерігатися	рясне	піноутворення.	Щоб	уникнути	цього,	
слід	додати	пів-чашки	оцту	в	резервуар	для	брудної	води.

•	 Якщо	 піна	 виступає	 з	 отвору	 для	 виходу	 повітря,	 негайно	
відключіть	прилад	і	спорожніть	резервуар	для	брудної	води.

•	 Рясне	 піноутворення	 виключається	 після	 одного	 вологого	
чищення	килима	з	концентратом	для	приготування	миючого	
розчину	THOMAS,	оскільки	він	містить	спеціальні	добавки,	
що	перешкоджають	утворенню	піни.

•	 Не	наступайте	на	килим,	поки	він	ще	вологий.

•	 Під	час	вологого	прибирання	і	по	закінченні	її	приміщення	

слід	добре	провітрити,	щоб	забезпечити	швидке	висихання.

Чистка килимів
•	 Зібрати	 вставку	 для	 захисту	 від	 розбризкування,	 що	

складається	з	2	частин.

•	 Вийняти	 АКВА-фільтр	 за	 ручку	 з	 резервуара	 для	 брудної	
води	і	встановити	вставку	для	захисту	від	розбризкування.

•	 Вийняти	з	приладу	НЕРА-фільтр.

•	 Встановити	в	прилад	вставку	для	захисту	від	розбризкування	
та	резервуар	для	брудної	води.	Зверніть	увагу	на	те,	щоб	
був	встановлений	мокрий	фільтр	(13а).

•	 Витягти	для	наповнення	резервуар	для	чистої	води	(витягати	
вертикально	 вгору)	 або	 заповнити	 його	 прямо	 в	 приладі,	

для	чого	зняти	кришку	резервуара	для	чистої	води

	
При	наповненні	стежити	за	тим,	щоб	в	резервуар	для	
чистої	 води	 не	 потрапили	 забруднення,	 які	 можуть	
порушити	роботу	запірного	клапана.

•	 Залити	концентрат	для	миючого	розчину	і	воду	до	язичка	на	
ручці	(не	більше	2,4	літра).

•	 Для	 чищення	 килимів	 ми	 рекомендуємо	 концентрат	
для	 приготування	 миючого	 розчину	 THOMAS	 ProTex.
Застосування	 і	 дозування	 згідно	 з	 етикеткою	 на	 упаковці	
концентрату.

•	 Використовувати	теплу	воду	(не	більше	30	°	C).
•	 Приєднати	 всмоктуючий	 шланг	 і	 телескопічну	 трубу	

всмоктування.
•	 Вставити	 запірний	 вентиль	 (24)	 у	 кріплення	 на	 коліні	

шланга	(24a).	Екстракційний	шланг	з	кріпильними	кліпсами	
закріпити	 на	 всмоктуючому	 шлангу	 і	 бистророз`емне	
з'єднання	(8)	підключити	до	приладу.

•	 Встановити	 розпилювальну	 насадку	 для	 килимів,	
приставити	 шланг	 для	 розпилення	 миючого	 засобу	 до	
запірного	 клапану	 і	 зафіксувати	 поворотом.	 Закріпити	
шланг	для	розпилення	миючого	засобу	двома	затискачами	
на	всмоктуючій	трубці.

•	 Витягнути	мережну	вилку	з	приладу	і	вставити	в	розетку.

•	 Включити	прилад	і	помпу.
•	 Контрольна	лампочка	загоряється.
•	 Натиснути	 важіль	 запірного	 клапана	 (24)	 до	 виходу	 миючої	

рідини,	 а	 прикладеною	 до	 килима	 насадкою	 провести	 пряму	
смугу	по	килиму.	Кількість	розпилюваної	рідини	можна	плавно	
регулювати	коліщатком,	розміщеним	на	рукоятці.	В	кінці	смуги	
або	 при	 перерві	 відпустити	 важіль	 клапана,	 щоб	 зупинити	
розпорошення.	 Після	 того	 як	 розпорошена	 рідина	 зібрана,	
підняти	насадку	і	почати	нову	смугу	з	невеликим	накладенням	на	

попередню.	Так	смугу	за	смугою	можна	обробити	всю	поверхню.	

		Якщо	на	вичищених	смугах	ще	залишилися	сліди	рідини,
то	 Ви	 можете	 ще	 раз	 обробити	 пилососом	 ці	 місця	 без	
розпилення	розчину.
Слідкуйте	за	тим,	щоб	механічний	регулятор	сили	всмоктування	
(25)	був	повністю	закритий.
У	сильно	забруднених	місцях	Ви	можете	завдати	миючу	рідину	
вже	 при	 русі	 вперед	 розпилювальної	 насадки	 для	 килимів.	
Ви	 можете	 також	 провести	 попередню	 обробку,	 включивши	
тільки	насос.
Слідкуйте	 за	 тим,	 щоб	 не	 розбризкувати	 занадто	 багато	
рідини,	 оскільки	 це	 веде	 до	 утворення	 хвиль	 і	 опуклостей	 на	

килимі,	які	зникають	лише	після	тривалого	процесу	сушіння.

	
	Як	тільки	витратиться	вся	рідина	з	резервуара	для	чистої

води,	слід	вилити	брудну	воду	з	резервуара	для	брудної	води.
При	недотриманні	вищевказаного,	поплавок	в	резервуарі	для	
брудної	 води	 автоматично	 перериває	 процес	 всмоктування,	
якщо	 резервуар	 для	 брудної	 води	 заповнений	 (чітко	 чутна	

підвищена	частота	обертання	електродвигуна).

Вимкнути	 прилад,	 від'єднати	 вилку	 від	 мережі	 і	 очистити	

резервуар	для	брудної	води.

Схема вилучення бруду вприскуванням рідини
.	Глибоке	вприскування	миючого	розчину	під	тиском	
.	Розчинення	бруду	і	промивка	по	всій	довжині	волокон
.	Потужне	всмоктування	відпрацьованої	води	і	
		розпрямлення	килимового	ворсу

Все	за	одну	робочу	операцію.

всмоктуюча	тр
уба

вприск

всмоктування	і	
розпрямлення

подача	миючого	

розчину	під	ти
ском

напрямок	роботи

розчинення	бруду	і	промивка
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Чищення підлоги з твердим покриттям
Адаптер	 для	 твердого	 підлогового	 покриття	 насунути	 на	
екстракційну	насадку	для	килимових	покриттів.
З	 цією	 системою	 Ви	 можете	 очищати	 і	 сушити	 Ваші	 тверді	
підлогові	покриття	за	один	робочий	хід.
Звертаємо	 Вашу	 увагу	 на	 те,	 що	 при	 вологому	 прибиранні	
необхідно	 суворо	 дотримуватися	 рекомендацій	 виробника	
підлогового	покриття,	особливо	коли	це	паркет	або	ламінат.
Спосіб	роботи	див.	розділ	«Чищення	килимів»
Для	 чищення	 твердих	 підлог	 ми	 рекомендуємо	 для	 миючого	

розчину	концентрат	THOMAS	ProFloor.

Миття вікон
Адаптер	для	миття	вікон	насунути	на	насадку	для	миття	м'яких

меблів.	 За	 допомогою	 цієї	 системи	 Ви	 можете	 очищати	 Ваші	

вікна,	поверхні	зі	скла	і	осушувати	за	один	прохід.

Послідовність	дій.

Розпорошити	 розчин	 на	 верхню	 частину	 вікна	 і	 рівномірно	

його	розподілити	по	всій	поверхні	скла	за	допомогою	вставки	

з	мікрофази	і	потім	стягнути	за	допомогою	гумової	вставки.

Всмоктування рідин

	 	 	 За	 допомогою	 TWIN	 Т1	 Tiger	 AQUAFILTER	 можна	

всмоктувати	 пролиті,	 безпечні	 рідини	 на	 водяній	 основі	

(наприклад,	воду,	каву	і	т.д.)

•	 Вийміть	 блок	 аквафільтра	 з	 резервуара	 брудної	 води	 і	

змонтуйте.

•	 Замість	 нього	 поставте	 вставку	 для	 захисту	 від	 переливу	

води	 з	 прикріпленим	 пристроєм	 повороту	 всмоктуваного	

потоку.

•	 Виберіть	 відповідну	 насадку	 і	 встановіть	 її	 на	 трубу	

всмоктування	або	на	рукоятку.

				
Поплавок	в	резервуарі	для	брудної	води	автоматично
перериває	 процес	 всмоктування,	 якщо	 резервуар	 для	
брудної	води	заповнений	 (чітко	чутна	підвищена	частота	
обертання	 електродвигуна).	 Вимкніть	 прилад,	 від'єднайте	

вилку	від	мережі	і	вилийте	брудну	воду	з	резервуара.

	

Очистка та догляд

Після вологого прибирання / збору рідин

Роботи	з	техобслуговування	та	очищення	проводити	тільки	при	

вимкненому	 приладі	 і	 витягнутою	 з	 розетки	 мережевій	 вилці.	

				
Для	догляду	за	корпусом	приладу	використовуйте
вологу	 м'яку	 ганчірку.	 Не	 користуйтесь	 абразивними	
миючими	засобами	або	розчинниками.

•	 Витягти	резервуар	для	чистої	води	і	вилити	воду.
•	 Очистити	резервуар	для	брудної	води.
•	 Промити	 вставку	 для	 захисту	 від	 розбризкування,	

резервуар	 для	 брудної	 води	 та	 мокрий	 фільтр	 чистою,	 по	
можливості	теплою	водою.

•	 Тримати	 поплавок	 (12b)	 резервуара	 для	 брудної	 води	
завжди	 чистим	 і	 рухливим.	 Він	 перериває	 всмоктування,	
якщо	резервуар	з	брудною	водою	заповнений.

•	 Витерти	 бризки	 води	 в	 камері	 всмоктування	 м'якою	
ганчіркою.

•	 Видалити	 бруд	 з	 всмоктуючого	 патрубка	 і	 з	 внутрішньої	
сторони	кришки	корпусу.

•	 Для	 зручності	 очищення	 кришку	 корпусу	 можна	 зняти	
з	 приладу.	 Для	 цього	 відкрити	 кришку	 і	 відкинути	 у	
вертикальному	 напрямку.	 Натиснути	 на	 кришку	 вперед,	
поки	 вона	 не	 вискочить	 з	 шарніра.	 Після	 цього	 підняти	
кришку	 вгору.	 Для	 установки	 кришку	 корпусу	 вставити	
вертикально	 й	 закрити.	 Кришка	 автоматично	 фіксується	 в	

шарнірі.

	
Для	догляду	за	насосом	і	клапанами	-	наповнити	
резервуар	 для	 чистої	 води	 чистою	 водою	 і	 включити	
розпилювальний	 пристрій,	 встановлений,	 наприклад,	
над	раковиною	(натиснути	важіль	на	запірному	клапані).
Натиснути	 на	 важіль	 запірного	 клапана	 для	 зняття	
залишкового	тиску	в	системі.
Після	 очищення	 прилад	 та	 приладдя	 повинні	 добре	
висохнути.

Після прибирання пилу

1. Система АКВА-фільтра
•	 Відкрити	кришку	корпусу,	піднявши	фіксатор	кришки.
•	 Вийняти	резервуар	для	брудної	води.
•	 Витягти	АКВА-фільтр	(12)	за	ручку	з	резервуара	для	брудної	

води	і	вилити	брудну	воду	(наприклад,	в	туалет).
•	 Вийняти	губчастий	фільтр	(12а).	Для	цього	злегка	відтягнути	

вгору	рамку	АКВА-фільтра,	а	потім	відкинути	убік.
•	 Ретельно	 промити	 чистою	 водою	 АКВА-фільтр,	 губчастий	

фільтр,	 мокрий	 фільтр	 і	 резервуар	 для	 брудної	 води	 без	
застосування	миючих	засобів.

•	 Перед	 повторним	 використанням	 висушити	 комплект	
АКВА-фільтра.

Очистити	всмоктуючий	фільтр	буде	простіше	(12b),

														якщо	відвести	його	в	бік,	потім	його	слід	знову	закрити.

•	 Видалити	бруд	і	катишки	пилу	зі	всмоктуючого	патрубка.

2. Фільтр HEPA

Ваш	 TWIN	 Tiger	 AQUAFILTER	 оснащений	 високоякісним	
фільтром	HEPA	(14),	який	за	необхідності	і	в	залежності	від	виду	
домашнього	пилу	можна	неодноразово	очищати.
Очищення	 слід	 проводити	 в	 залежності	 від	 використання	 і	 в	
міру	убування	сили	всмоктування	(не	рідше	ніж	раз	на	півроку).
Вийняти	 фільтр	 HEPA	 з	 приладу	 і	 вибити	 його	 на	 твердій	
підставці.
При	більш	сильному	забрудненні	можна	також	прополоскати	

фільтр	чистою	водою	без	миючих	засобів,	а	потім	вибити	його.

		
При	очищенні	не	можна	використовувати	щітку.
Перед	установкою	дати	фільтру	добре	просохнути.
При	 очищенні	 фільтру	 HEPA	 не	 пошкодьте	 пластин	
фільтра.	 Якщо	 після	 очищення	 фільтра	 HEPA	 сила	
всмоктування	 приладу	 значно	 не	 збільшиться,	 фільтр	

слід	замінити	новим.

3. мікрофільтр МКА
•	 Мікрофільтр	МКА	(19)	слід	замінювати	кожні	півроку.
•	 Для	цього	натиснути	вниз	два	пластмасових	язичка	на	

кришці	для	виходу	повітря	і	відкинути	кришку	для	виходу	
повітря.

•	 Замінити	мікрофільтр	МКА.

•	 Знову	закрити	кришку	для	виходу	повітря.
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Супутні товари / спеціальне приладдя

Для	 Вашого	 THOMAS	 TWIN	 Tiger	 AQUAFILTER	 пропонується	
великий	асортимент	спеціальних	приладь	і	супутніх	товарів.
Ви	 можете	 докладніше	 дізнатися	 про	 це,	 відправивши	
прикладену	 поштову	 листівку,	 або	 звернувшись	 в	
спеціалізовану	торгівлю,	чи	безпосередньо	в	заводську	службу	

сервісу	THOMAS.

		
Вказівка		!

Лише	 з	 автентичним	 приладдям	 THOMAS	 ми	 можемо	

гарантувати	злажену	роботу	приладу,	та	високу	якість	

прибирання!

	Заради навколишнього середовища

Не	викидайте	просто	так	пакувальний	матеріал	і	прилад,	який	
вийшов	з	ладу!

упаковка:

-	Пакувальний	картон	можна	здати	в	макулатуру;

-	Пакет	з	поліетилену	(PE)	здавайте	в	збірний	пункт	для	
переробки.

Утилізація приладу після закінчення терміну служби:
Утилізуйте	прилад	згідно	місцевим	приписами,	заздалегідь	
відрізавши	висмикнути	з	розетки	електромережі	вилку.

Символ	на	виробі	або	на	його	упаковці	позначає,	що	з	ним	не	
можна	поводитися,	як	з	побутовим	сміттям.	

Замість	цього	його	необхідно	повернути	до	відповідного	
пункту	збору	для	переробки	електричного	та	
електронного	обладнання.	

Забезпечуючи	належну	переробку	виробу,	Ви	допомагаєте	

попередити	наслідки	для	навколишнього	середовища	та	

здоров'я	людини	збитків,	які	можливі,	в	іншому	випадку,	за	умов	

неналежного	позбавлення	від	цього	виробу.

За	більш	детальною	інформацією	про	утилізацію	цього	виробу,	

зверніться	до	місцевих	властей,	Вашої	служби	утилізації	або	до	

магазина,	де	Ви	придбали	виріб.

	Служба сервісу

Справтеся	у	продавця	Вашого	магазину,	в	який	центр	сервісу	

фірми	THOMAS	Вам	слід	звертатися.

Повідомте	йому	також	дані	фірмової	таблички	Вашого	

THOMAS		TWIN		Tiger	AQUAFILTER.

Для	забезпечення	безпеки	всі	ремонтні	роботи,	особливо	

на	струмопровідних	частинах,	повинні	проводитися	тільки	

фахівцями-електриками.

У	разі	неполадок	Вам	слід	звернутися	в	Ваш	магазин	або	

в	спеціалізований	сервісний	центр,	або	безпосередньо	в	

заводську	службу	сервісу	THOMAS.

Контактні	дані	вказані	на	звороті.

Гарантія
Незалежно	 від	 гарантійних	 зобов’язань	 продавця,	 які	

випливають	 із	 договору	 купівлі-продажу,	 ми	 надаємо	

гарантію	 для	 даного	 приладу	 згідно	 з	 нижченаведеними	

умовами:

1.	 Гарантійний	 термін	 становить	 24	 місяці	 -	 відлік	 часу	

починається	 з	 дня	 постачання	 першому	 кінцевому	

споживачеві.	 Він	 скорочується	 при	 комерційному	 або	

аналогічному	 використанні	 приладу	 до	 12	 місяців.	 Для	

пред’явлення	 претензій	 на	 гарантію	 необхідно	 надати	

торговий	чек.

2.	Під	час	строку	дії	 гарантії	ми	усуваємо	всі	найважливіші	

неполадки	 в	 роботі,	 причиною	 яких	 безперечно	 було	

недоброякісне	виконання	або	дефекти	матеріалу,	за	нашим	

вибором	шляхом	ремонту	несправних	деталей	або	їх	заміни.	

Замінені	 деталі	 переходять	 у	 нашу	 власність.	 Гарантія	

не	 поширюється	 на	 крихкі	 деталі	 зі	 скла	 або	 пластмаси,	

лампи.	Про	несправності	під	час	терміну	гарантії	необхідно	

негайно	 повідомляти	 нам.	 Витрати	 на	 заміну	 деталей	 для	

усунення	несправностей	у	роботі,	а	також	на	робочий	час,	

що	виникли	під	час	терміну	гарантії,	не	ставляться	в	рахунок.	

Витрати,	 що	 виникають	 при	 неправомірному	 використанні	

нашої	служби	сервісу,	несе	замовник.	Роботи	по	ремонту,	

виконувані	 у	 замовника	 або	 на	 місці	 установки,	 можуть	

бути	затребувані	тільки	для	великих	приладів.	 Інші	прилади	

повинні	передаватися	в	найближчий	офіс	служби	сервісу,	в	

майстерню	гарантійного	ремонту,	або	повинні	надсилатися	

на	завод.

3.	Обов’язок	надання	гарантії	не	викликається	малозначними	

відхиленнями,	які	не	роблять	впливу	на	цінність	та	придатність	

приладу	 до	 роботи,	 збитком,	 що	 виникають	 в	 результаті	

хімічного	 і	 електрохімічного	 впливу	 води,	 а	 також	 при	

аномальних	 умовах	 навколишнього	 середовища.	 Немає	

права	на	надання	гарантії	при	ушкодженнях,	що	виникають	

в	 результаті	 звичайного	 зносу,	 а	 також	 при	 недотриманні	

інструкції	з	експлуатації	або	при	неналежному	використанні	

приладу.

4.	Право	на	надання	 гарантії	 втрачається,	 якщо	особи,	не	

уповноважені	 нами,	 здійснювали	 втручання	 в	 прилад	 або	

виконували	його	ремонт.

5.	 Гарантійні	 послуги	 не	 роблять	 впливу	 на	 продовження	

або	 на	 відновлення	 гарантійного	 терміну	 для	 приладу	 в	

цілому	 або	 для	 встановлених	 деталей.	 Гарантійний	 термін	

встановлених	 деталей	 завершується	 разом	 з	 гарантійним	

терміном	приладу	в	цілому.

6.	Подальші	претензії,	особливо	пов’язані	з	відшкодуванням	

збитку,	що	виник	поза	приладу

-	 Якщо	 відповідальність	 не	 пропонується	 законом	 -	

виключаються.

Після	завершення	гарантійного	терміну	ми	пропонуємо	Вам	

послуги	нашої	служби	сервісу.	Зверніться	до	свого	дилера,	

де	Ви	придбали	прилад,	або	безпосередньо	в	нашу	службу	

сервісу.
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 Що робити, якщо ...

У	випадку,	якщо	Ваш	THOMAS	TWIN	Tiger	AQUAFILTER	раптом	несподівано	перестане	задовільно	працювати,	то	перш	ніж	звертатися	в	
службу	сервісу,	перевірте	спочатку	по	наступній	таблиці,	не	викликана	неполадка	причиною,	яку	Ви	можете	усунути	самі.

	Виявлені неполадки / збої 			 Причина / Усунення

	Загальне	(всі	функції)

.Прилад	не	починає	працювати
-	Чи	в	порядку	мережевий	шнур,	вилка	і	розетка?		Перед	перевіркою	висмикнути	вилку	з	розетки,	
якщо	необхідний	ремонт,	то	він	повинен	виконуватися	тільки	авторизованими	спеціалістами
-	Чи	включений	прилад?		Перевірте

	Прибирання пилу (сухе прибирання)

.При	всмоктуванні	виступає	пил
.	Чи	встановлена	система	АКВА-фільтра	згідно	керівництву	по	експлуатації?		-	Перевірте
.	Чи	достатньо	води	в	резервуарі	для	брудної	води	і	повністю	чи	знаходиться	у	воді	всмоктуючий	
фільтр?		-	Перевірте
.	Не	забитий	брудом	всмоктуючий	фільтр	або	не	засмітилися	сопла	у	всмоктуючому	патрубку?	-	
Відкрити	і	очистити	або	промити	водою.

.Сила	всмоктування	поступово
			зменшується

.	Не	засмітився	фільтр	HEPA?	-		Очистити	фільтр	HEPA

.	Не	засмічена	чи	насадка,	всмоктувальна	трубка	або	всмоктуючий	шланг	великими	частками	
бруду?	-	Розтягування	шланга	під	час	роботи	послаблює	засмічення,	усунути	засмічення

.Недостатня	сила	всмоктування

.	Не	засмічене	сопло	для	впорскування	води	у	всмоктуючому	патрубку?	-	Розібрати	і	почистити	
або	промити	водою.
.	Не	засмітився	фільтр	HEPA?	-	Очистити	фільтр	HEPA
.	Не	засмічена	чи	насадка,	всмоктувальна	трубка	або	всмоктуючий	шланг	великими	частками	
бруду?	-	Розтягування	шланга	під	час	роботи	послаблює	засмічення,	усунути	засмічення
.	Чи	правильно	закрита	кришка	корпусу?	-	Перевірте
.	Не	встановлено	чи	електронне	регулювання	потужності	всмоктування	на	MIN?	-	Встановити	
потужність	всмоктування	на	MAX	(індикатор	світиться	помаранчевім	світлом)
.	Чи	не	відкритий	регулятор	сили	всмоктування	на	рукоятці?	-	Закрити	регулятор	на	рукоятці

.	Велика	кількість	крапель	води	на
						внутрішній	стороні	кришки	корпусу

.	У	системі	АКВА-фільтра	ймовірно	накопичилося	занадто	багато	пилу.	-	Очистити	систему	АКВА-
фільтра,	змінити	воду

	Вологе прибирання

.	Сила	всмоктування	раптово
				зменшується

.	Не	заповнений	чи	резервуар	для	брудної	води	(поплавок	спрацював)?	-	Вилити	воду

.	Чи	не	нахилений	прилад	(поплавок	спрацював)?	-	Поставити	прилад	прямо,	вимкнути	і	знову	
включити	прилад.

.	З	отворів	приладу	для	виходу	повітря
					виступає	вода

.	Не	засмічений	поплавок	в	резервуарі	для	брудної	води	і	не	застопорився	чи	він,	тобто	не	може	
спрацьовувати,	якщо	резервуар	заповнений?	-	Очистити	поплавок	і	шарнір.
.	Чи	встановлений	резервуар	для	брудної	води	зі	вставкою	для	захисту	від	розбризкування	і	
мокрим	фільтром?	-		Негайно	вимкнути	і	висушити	прилад,	встановити	відсутні	частини.

.	У	камері	всмоктування	утворюється
						незвично	велика	калюжа
						(кілька	крапель	-	це	цілком	нормально)

.	Сильне	забруднення	ущільнень	і	ущільнювальних	поверхонь?	-	Очистити

.	Чи	не	забули	встановити	мокрий	фільтр	або	вставку	для	захисту	від	розбризкування?	-	Перевірте

.	У	резервуарі	для	брудної	води	має	місце
						незвично	сильний	піноутворення

.	Чи	використовується	фірмовий	концентрат	для	миючого	розчину	THOMAS?	-	Змінити

.	Миюча	рідина	не	надходить,	хоча	насос
						включений

.	Чи	є	миюча	рідина	в	резервуарі	для	розпорошення?	-	Долити

.	Не	засмічене	розпилювальне	сопло?	-	Опустити	сопло	на	деякий	час	в	ледь	теплу	воду,	а	потім	
сильно	продути
.	Не	засмічений	сполучний	отвір	резервуара?	Витягти	резервуар	для	чистої	води	і	грунтовно	
очистити	за	допомогою	щілинної	насадки	(місце	з'єднання	між	резервуаром	чистої	води	і	
корпусом)	

.	Занадто	велика	залишкова	
вологість,	миюча	рідина	погано	
всмоктується

.	Не	встановлено			чи	електронний	регулятор	потужності	всмоктування	на	MIN?	-	Встановити	
потужність	всмоктування	на	MAX	(індикатор	світиться	помаранчевим	світлом)
.	Чи	не	відкритий	регулятор	сили	всмоктування	на	рукоятці?	-	Закрити	регулятор	на	рукоятці
.	Чи	правильно	насадка	прилягає	до	підлоги?	-	При	всмоктуванні	поставити	насадку	пряміше
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Місто Дніпропетровськ

вул. Донецьке шосе, 104

тел.: (050) 533-68-88

Тел. + 38 (044) 239 0 777 (багатоканальний)

Тел. гарячої лінії  «CALLBACK»:

(044)  360 20 22 - безкоштовні консультації

E-mail: dnepr@thomas.ua

www.thomas.ua

Robert Thomas

Metall-und  Elektrowerke  GmbH  & Co.FG

Postfach 1820, 57279 Neunkirchen

Hellerstrabe 6, 57290 Neunkirchen

Telefon +49 - 2735 - 788 - 0

Telefax +49 - 2735 - 788 - 519

E-mail: service@robert-thomas.de

www.robert-thomas.de
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www.robert-THOMAS.net

Служба сервiсу


