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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Порохотяг PROFI-20: базова модель з функцією визначення
максимального рівня зібраної води

Порохотяг PROFI-20.1: порохотяг призначений для сумісної
роботи з електроінструментом, має , 
розетку на корпусі

Порохотяг PROFI-20.2: порохотяг для сухого прибирання 
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Наша нова серія професійних порохотягів для сухого і мокрого прибирання PROFI-20 була створена на прохання наших
Клієнтів. Прибирання з цієї серії крім традиційного прибирання містить додаткові можливості в залежності від типу
порохотяга такі як: збирання води з паркету, видування повітря з агрегату, сумісна робота з електроприладами та інше. 
Також можна укомплектовувати пристрій під замовлення. Детальнішу інформацію можна отримати від наших торгівельних
представників.
Порохотяги виготовляються високоякісно з найсучасніших штучних матеріалів, що забезпечує багаторічну, безперебійну
роботу. Порохотяги цієї серії відзначаються особливою простотою у використанні. Порох збирається до одноразового, 
великого за об’ємом паперового або пропіленового мішка. Вода збирається безпосередньо до резервуара, але попередньо
витягнувши мішок на сміття. Наявність великих коліс з легким ходом полегшує пересування порохотяга в безпечний спосіб
по поверхнях, які легко пошкоджуються.
Незабаром буде доступна спеціальна насадка -  водяний фільтр високої ефективності і простоти в обслуговуванні, яку
з легкістю можна буде застосовувати в куплених порохотягах.

Дякуємо за покупку нашого продукту.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
▪ Технічні параметри приладу вказані в таблиці
▪ Необхідна сила струму 16 А
▪ Порохотях призначений для неперервної роботи S1
▪ Рівень захисту IPX4
▪ Не потребує заземлення
▪ Не створює радіозавад
▪ Відповідає вимогам про техніку безпеки для електричних приладів Знак B

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
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Порохотяг Profi 20.0
Порохотяг Profi 20.2

Порохотяг Profi 20.1

набiр для ремонту шланга

перовий мiшок

полiпропiпеновий мiшок

ш aнгv
v

v
v

peгу ятор всмоктування

трубка двох частин

гачок для шнура

вимикач

вихід повiтря

насадка унiверсальна

насадка зi щетиною

ма а насадка
насадка для щi ин

вимикач 1 вимикач 2
розетка для електроінструмента

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПОРОХОТЯГА

Куплений порохотяг є готовий до
використання.

В його комплект входять усі необхідні
додатки:
▪ Порохотяг 1 шт.
▪ Шланг 1 шт.
▪ Трубки 1 комп.
▪ Насадка для щілин 1шт.
▪ Насадка із щетиною 1шт.
▪ Насадка універсальна 1 шт.
▪ Паперовий мішок 1шт..
▪ Набір для ремонту шланга 1шт.
▪ Порохотяг 1 шт.
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед покупкою порохотяга, будь
ласка, проконсультуйтесь у нашого торгового
представника, сервісному центрі або безпосередньо
у нашому офісі з метою правильного підбору порохотяга

PROFI-20. Це базова модель порохотяга, який оснащений
електронною системою визначення максимального рівня
зібраної води.

PROFI-20.1. Це порохотях з такими ж можливостями
як і PROFI-20 та додатково обладнаний розеткою для
електроприладів. Має вищий металевий резервуар. 
На передній панелі поророхотяга містяться також два
вимикачі і розетка. В останню можна вмикати прилади
потужністю від 150 до 800 Вт

Якщо вимикач з символом електроприладу є вимкнений
(не світиться), то порохотях можна ввімкнути вмикачем, 
який позначений знаком електромережі. В розетку можна
теж ввімкнути електроприлад. Якщо ввімкнемо вимикач
з символом електроприладу (світиться) і вимикач
порохотяга (світиться), то він запрацює тільки після

ввімкнення електроприладу.

При ввімкненню і вимкненню електроприладу
спостерігається спеціально передбачені перерви
порохотяга на початку роботи і її завершені. 

Розетка для під’єднання електроприладів є оснащена
запобіжником, яким розміщений на платі. Якщо до
розетки під’єднають прилад з силою струму більшою, ніж
допускається або пошкоджений прилад, то перегорить
запобіжник.

Після цього слід віддати порохоряг в сервісний центр.

PROFI-20.2. Це базова модель порохотяга, який
призначений для користувачів, що мусять швидко
прибирати порох у паперові мішки. Порохотяг оснащений
системою охолодження, що істотно зменшує можливість
його перегріву.
Ця модель порохотяга не є оснащена електронною
системою визначення максимального рівня зібраної води.

Через це не рекомендується використання
порохотяга цієї марки для збирання води.

Рекомендуємо використовувати антиспінювачі. Такий
засіб можна купити у спеціалізованих магазинах
з продажу порохотягів.
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Електронна система порхотяга.

Роботу порохотяга контролює електронна система. 
Після ввімкнення вимикача наступає коротка пауза, аж
поки почне працювати порохотяг. В цей час електронна
система перевіряє готовність порохотяга до роботи.
Якщо під час перевірки будуть виявленні несправності
порохотяг не ввімкнеться, навіть, якщо був ввімкнений
вимикач. Призначенням електроніки є забезпечення
порохотяга від надмірної кількості зібраної води, піни або
дуже високої вологості в його середині.

У випадку наявності вище перелічених ознак порохотяг
не почне працювати, а під час роботи буде автоматично
відімкнений, незважаючи на ввімкнений вимикач. 
Порохотях знову запрацює після ретельного очищення
резервуару і висушення середини та фільтрів.

Не дозволяється зберігати порохотях брудним чи
мокрим. Після закінчення роботи його слід почистити та
просушити. Електроди для виміру рівня води повинні
постійно бути в ідеальному стані.

язичок

електронна систма
вимiрювння рiвня води

головний фiльтр

язичок
фiльтра

ГОЛОВНИЙ фільтр-це високоякісний фільтр з великою
поверхнею фільтрації. Вологовідпірний та може
працювати навіть у дуже забрудненому стані. Якщо
в процесі роботи фільтр замочився то по закінченню
роботи слід його просушити.

Не використовуйте порохотяг, якщо прошкодився
ГОЛОВНИЙ фільтр. Це зіпсує порохотяг

Якщо відчувається зменшення потужності всмоктування
порохотяга, а чищення фільтра не допомагає, слід
негайно заміняти фільтр на новий.
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Фільтр повітря, що виходить.

Розміщений в касеті, яка міститься на виході повітря. 
Стандартно там міститься спеціальний пінний фільтр, 
який періодично слід чистити. Його можна промити під
струменем води, а потім висушити і вкласти знову.

Якщо фільтр пошкодився або втратив форму слід
його замінити на новий.

Функція видування повітря.

У конструкцію порохотяга заложили додатково функцію
видування повітря, щоб вразі потреби можна було б
використовувати енергію повітря що видувається.
Слід від’єднати шланг від мішка і зафіксувати його
наконечник на виході повітря так як показано на малюнку
поміщеному нижче.

вiдтягнути
язичок

пінний фiльтр

Вихiд
повiгря
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Вказівки щодо прибирання килимів

▪ Регулярне прибирання запобігає нагромадженню
гострих частинок піску, які можуть знищити ворс
килимів.

▪ Килими, ворс яких є розміщений під кутом слід
прибирати перпендикулярно до ворсу.

▪ Пересувайте насадку по килимі без натискування, 
повільно і з однаковою швидкістю.

▪ Занадто швидкі рухи зменшують ефективність
прибирання.

▪ Якщо килим було оброблено спеціальним
спінюючим шампунем то слід дочекатись до
повного його висихання і тільки після цього слід
ретельно прибрати порохотягом.

Чищення гладких поверхонь.

▪ Гладкі поверхні такі як: підлоги з ПВХ, паркет, 
мармур найкраще прибирати універсальною
насадкою з вмонтованою планкою зі щетиною.

Збирання розлитої води.

▪ Перед збиранням розлитої води слід відповідно
підготувати порохотяг. Витягнути мішок. Наживити
насадку універсальну із закладеною гумовою
планкою для збирання води.

▪ Порохотяг пристосований для збирання мокрого
бруду на паркеті тонким шаром.

▪ Порохотяг може раптово вимкнутись якщо за раз
засмокталась велика кількість води.

▪ Порохотяг може прибрати близько 8 л. рідини. Її
об’єм може змінювати в залежності від збираного
бруду, поверхні, способу прибирання і т.д.

▪ Воду слід збирати малими частинами.

▪ Прибирання рідин з вмістом миючих засобів
та інших спінюючи речовин призводить до
швидкого відімкнення порохотяга.
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шланг являється однією зі складових порохотяга. Його
гнучкість забезпечує легкість маневрувань. А наконечник
шланга для під’єднування до порохотяга запобігає
перекручуванню шланга під час роботи. На одному
з кінців шланга є розміщений отвір з регулятором забору
повітря, для регулювання потужності всмоктування.

Мала насадка призначена для прибирання м’яких
поверхонь, таких як фіранки, м’які меблі.
Насадка зі щетиною призначена для прибирання
бібліотек, рам, картин і т.д.

Насадка для щілин допомагає прибирати бруд у
важкодоступних місцях, напр. біля плінтусів, між
щілинами панелей, між ребрами обігрівачів і т.д.

Трубки з’єднують насадки зі шлангом, таким чином
видовжуючи діапазон роботи порохотяга. Монтуються дві
трубки користувачем.

Фільтр BUFOR-це фільтр, який слід застосовувати
у випадку прибирання особливо забруднених
поверхонь. Закладається фільтр безпосередньо
на резервуар, натягаючи вшиту гумку на його краї. 
Призначений тільки для сухого прибирання.

Набір для ремонту шланга призначений для
полагодження шланга з наконечником у випадку
пошкодження. Опис дій є викладений у вкладиші,
який доданий до набору .

Насадка універсальна призначена для прибирання
різних поверхонь підлог та для збирання розлитої води.
В набір входять дві планки зі щетиною для збирання, 
а для збирання води використовують гумову планку.
Гумову планку слід вмонтувати в задню частину насадки
замість планки зі щетиною.
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мішки на сміття.

Пропонуємо кілька типів мішків на сміття призначених
для сухого прибирання.

Паперовий мішок виготовлений з кількох шарів
високоякісного фільтраційного паперу. Після наповнення
його викидають.

Поліпропіленовий мішок-це нове покоління досконалих
мішків на сміття. Вони стійкі до механічних пошкоджень
та мають високі фільтраційні параметри. Після
заповнення його викидають.

Полотняний мішок багаторазового використання
виконаний з міцної фільтраційної тканини. 
Призначений для багаторазового використання.
З боку мішок має застібку, яку розстібнувши можна
висипати сміття і витріпати мішок. Застібнувши мішок, 
його можна знову використовувати.

Закладання мішків в порохотяг. Дуже важливим є
правильно встановити мішок. Пластина біля отвору мішка
мусить бути закладеною до канавок так , щоб отвір мішка
співпадав з отвором порохотяга в місці для шланга. 

Використовуйте виключно фірмові мішки
з логотипом нашої фірми
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Малюнок внизу показує як замінити в універсальні насадці щітку на гумову планку для збирання води і навпаки.

гумова планка
вiдващити один
з фiксаторiа

гумова
з щетиноюi витягнути плаику

фiксатор

фiксатор

вкласти планку
i зафiксувати

зубiл

ВКАЗІВКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Витягніть вилку шнура живлення з розетки після закінчення прибирання і перед початком чищення або
консервації.
Пристрій не є призначений для використання людьми ( в т.ч . дітьми) з фізичними обмеженнями, психічно
не стійких або людьми без досвіду користування чи не знайомими ми з пристроєм. Використання
допускається тільки у випадку, якщо здійснюється під наглядом, або згідно вказівок інструкції від особи
відповідальної за безпеку.
Пильнуйте, щоб діти не гралися з порохотягом.
Не дозволяється використовувати пристрій, якщо помічені несправності в його роботі чи помітні пошкодження.
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ВКАЗІВКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не прибирайте порохотягом:

▪ Гарячого попелу
▪ Недопалів цигарок та сірників
▪ Гострих та твердих предметів
▪ Кусочків скла
▪ Будівельного сміття, каміння, гравію, піску
▪ Гіпсу, цементу, кам’яного пороху та муки
▪ Легкозаймистих рідин, розчинників і т.д.
▪ Рідин, які містять спінювачі
▪ Роз’їдаючих рідин і кислот, навіть з малим їх вмістом.

Забороняється використовувати порохотяг для
прибирання мокрих поверхонь килимів, підлог і для
збирання води з мішком на сміття.

прибирання мокрих поверхонь килимів, підлог і для
збирання води з мішком на сміття.

В жодному разі не прибирайте з подертим мішком або
пошкодженими фільтрами. Це спричинить пошкодження
двигуна.

Догляд за порохотягом.

▪ Міняйте повний мішок на новий

▪ Не допускайте до переповнення мішка

▪ Регулярно перевіряйте стан фільтрів. Не допускайте
до надмірного забруднення їх поверхонь.

▪ Якщо Ви прибирали воду, то після закінчення
слід опорожнити резервуар, почистити і
просушити порохотяг з середини середини.

▪ Для чищення порохотяга не застосовуйте засобу
в гранулах, бо він може подряпати корпус.

▪ Найкраще використайте для цього м’яку вологу
ганчірку з невеликою кількістю засобу до миття
посуду, а потім витирайте ганчіркою на сухо.

▪ Зберігайте порохотяг при кімнатні температурі, 
в сухому, добре провітрювальному місці
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Після повного зношення пристрою слід подумати про його ліквідацію в найбільш безпечний для нашого навколишнього
середовища і оточення спосіб. Це не буде занадто важко або дорого. Слід тільки:

1.  Зважаючи на безпеку, із використаного пристрою, після вимкнення його з розетки, обрізати шнур живлення, щоб не
допустити до подальшого його використання.

2.  Посортувати відходи (матеріали) і здати у відповідні пункти приймання:
а.  Картонову упаковку, папір - в смітники для макулатури
б.  Плівку та поліетиленові мішки (РЕ)- в смітники для поліетилену РЕ
в.  Металобрухт - в пункти прийому металобрухту.

В такий спосіб віддані матеріали потраплять на відповідні переробні підприємства, обов’язком яких є екологічна
переробка чи їх ліквідація.

За організацію збору відходів для вторинної переробки а а також за належну інформацію стосовно цього є відповідальні
міські та районні ради.

Від нашої культури та розуміння проблем охорони навколишнього середовища залежить її стан.

Шановні користувачі!
Бажаємо Вам задоволення від експлуатації наших виробів!

ЕКОЛОГІЯ ТА ЗАХИСТ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


