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Дане обладнання не призначене для користування особами (в тому числі дітьми молодшими за 8 років) з
обмеженими фізичними можливостями, вадами слуху, зору або тактильних відчуттів, або особами, які не
мають досвіду користування подібним обладнанням або відповідних навичок. Робота в таких випадках
повинна проводитись пі наглядом відповідальної особи згідно з інструкцією користування.
Пилосос слід використовувати згідно з його призначенням
Необхідно приділяти підвищену увагу при користуванні пилососом, коли поблизу знаходяться маленькі
діти. Пристрій не призначений для ігор дітьми.
Під час заміни фільтрів або спорожнення збірника для сміття необхідно вимикати провід живлення з
мережі.
Потрібно використовувати тільки справні і неушкоджені аксесуари, які призначені саме для цього
пилососа.
Забороняється втягувати пилососом :
- горючі рідини, сухі пожежо- або вибухонебезпечні суміші
- гострі, гарячі або палаючі предмети
- недопалки сигарет або використані запальнички
- рештки скла або інших гострих твердих предметів.
Забороняється користування пилососом без встановлених відповідній моделі фільтрів.
Забороняється працювати з обладнанням, в якого пошкоджені або надмірно забруднені фільтри.
Не допускайте надмірного заповнення порохозбірника.
Утримуйте аксесуари і місця з’єднань в чистоті.
В випадку потрапляння води в блок двигуна пилососа, негайно його вимкніть, вилийте воду із збірника і
висушіть блок двигуна.
У випадку суттєвого зниження сили всмоктування, необхідно визначити причину такого падіння
потужності всмоктування або звернутися до сервісного центру.
Після кожного користування порохотягом, його необхідно ретельно очистити. В разі втягування води,
збірник і частини порохотяга необхідно висушити. Не зберігайте порохотяг невисушеним!
Ігнорування будь яких з вищенаведених вказівок може спричинити поломку порохотяга і втрату гарантії.

ВІДОМОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
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Наша компанія
створила для вас асортимент професійних порохотягів, головним призначенням котрих є
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прибирання поверхонь великої площі, таких як: готелі, зали, ресторани, навчальні заклади, торгові центри,
церкви або великі приватні будинки.
Завдяки великому досвіду нашої фірми в виробництві подібного роду пристроїв, віддаємо вам в користування
порохотяги, які характеризуються довговічністю, надійністю, простотою користування.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Всі наші вироби не утворюють радіоперешкод, виконані з подвійним класом ізоляції (не вимагають
обов’язкового заземлення), призначені для роботи в режимі експлуатації S1.

Модель
порохотяга
PROFI-1
PROFI-1.2
PROFI-2
PROFI-3
PROFI-4
PROFI-5
PROFI-5.1
PROFI-6
PROFI-6.0
PROFI-6.1
PROFI-6.1.0
PROFI-10.0
PROFI-10.5

Потужність/
Розрідження
[ Вт/мм H2O]

Об’єм
порохозбірник
а
[л]

Довжина
шнура
живлення
[м]

Довжина
шланга
[м]

Змотувач
шнура в
корпус
порохотяга

Рівень
шуму
[ дБ ]

Розетка
для
електро
щітки

Маса
порохотяга
[ кг ]

Термозахист
двигуна

900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700
900 / 2700

10
10
17
10
17
10
15
10
10
15
15
5
5

15
15
15
7
7
12
12
12
12
12
12
7
7

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2,8
2.8
2.8
2.8
2.8

+
+
+
+
+
+
+
+
+

67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

опція
опція
опція
опція
опція
опція
+
опція
+
+
опція

7,0
7,7
7,6
7,2
7,8
5,8
6,2
6,3
6,3
6,7
6,7
5.0
4.9

+
+
+
+
+
+
+

Всі порохотяги можуть використовувати вихідні фільтри НЕРА.

+
+

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПОРОХОТЯГА
PROFIEUROPE.COM.UA

Придбаний порохотяг готовий до роботи. В комплекті є всі необхідні аксесуари.
Порохотяг в зборі Шланг
Трубка
Насадка мала
-

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

Насадка щілинна - 1 шт.
Насадка з ворсом – 1 шт.
Насадка універсальна – 1 шт.
Порохозбірник паперовий - 1 шт.
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ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Перед ввімкненням порохотяга слід виконати
наступні дії:



Переконатися, чи є в збірнику порохозбірник і
чи вірно він встановлений.
Вставити наконечник шланга в гніздо
порохотяга і обернути наконечник до повної
фіксації.
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Після закінчення роботи необхідно:




Вимкнути порохотяг, натиснувши кнопку на
корпусі.
Відімкнути вилку з розетки живлення.
Змотати провід живлення відповідним до
кожної моделі чином

Порохотяги PROFI-1 i PROFI-2.
Ці порохотяги відрізняються об’ємом порохозбірника
(висотою металевого збірника). Експлуатація цих
порохотягів є ідентичною.






З’єднати між собою шланг, трубки (за потреби)
та відповідну насадку.
Розмотати провід живлення і переконатися,
що він не має ушкоджень.
Вставити вилку в розетку живлення.
Ввімкнути порохотяг, натиснувши на кнопку
на корпусі.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

profieurope.com.ua
Для того, щоб замінити фільтри в порохотяга,
необхідно:





Відкрити
порохотяг
як
при
заміні
порохозбірника.
Відчепити три защіпки в верхній кришці і
роз’єднати частини і витягнути фільтр.
Після заміни з’єднати частини кришки.
Можливе лише одне положення одної
частини кришки відносно іншої.

 Вхідний фільтр, який розміщений на корпусі
двигуна, в випадку його надмірного
забруднення,
необхідно
очистити,,
полошкаючи в теплій воді з миючим
розчином або замінити на новий. Зверніть
уваги при встановленні нового фільтра –
його краї повинні щільно прилягати до
стінок корпуса.


Якщо ви відчуваєте спад сили всмоктування, а
очищення фільтрів не дає ефекту, необхідно
безумовно замінити фільтри на нові.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Порохотяг PROFI 1.2
Розмотування і змотування шнура живлення:


Для того, щоб розмотати шнур живлення,
необхідно потягнути за вилку шнура. Витягніть
стільки шнура, скільки це необхідно.



Для того, щоб змотати шнур живлення, необхідно
підняти ручку змотки, яка знаходиться на верхній
кришці, в вертикальне положення і обертати за
стрілкою, яка зазначена на кришці.

profieurope.com.ua

ВКАЗІВКИПО
ПО
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВКАЗІВКИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Порохотяги PROFI-3 i PROFI-4.
Відрізняються об’ємом порохозбірника. Спосіб
використання і експлуатації є ідентичними. Ці
порохотяги обладнані змотувачем шнура, який
знаходиться
в
верхній
кришці.
Змотувач
активується кнопкою на задній частині кришки
порохотяга.
Верхня кришка з’єднана з корпусом порохотяга.
Кнопка вимикача порохотяга знаходиться внизу
корпуса.
Для
порохотяга
PROFI-3
використовуються
порохозбірники, як для порохотяга PROFI-1, а до
моделі PROFI-4 використовуються порохозбірники,
ідентичні як для моделі PROFI-2.
Порохотяг PROFI-4 обладнаний гніздом для
підключення електрощітки.
Витягуючи шнур живлення, слід мати на увазі, що на
шнурі є позначки жовтого і червоного кольору, які
показують, наскільки можна витягувати шнур
живлення. Якщо при розмотуванні шнура ви
побачили
позначку
жовтого
кольору,
слід
припинити розмотування. Якщо ви побачили
позначку червоного кольору – існує загроза
пошкодження шнура.

Щоб підняти верхню кришку, слід відстібнути передню
защіпку. Кришка має обмежувач кута відкривання.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Для заміни вхідного фільтра в порохотягах
PROFI-3 i PROFI-4 необхідно:





Відкрити верхню кришку.
Вхідний фільтр, який знаходиться на
корпусі
агрегата
необхідно
піднести
догори, звільнивши два фіксатора.
Якщо фільтр пошкоджений або надто
забруднений, його безумовно необхідно
замінити на новий.

profieurope.com.ua
Додаткове обладнання:
Порохотяги PROFI по спеціальному замовленню можна
обладнати спеціальною розеткою для електрощітки. Це
насадка, котра призначення для глибокого очищення
килимових покриттів завдяки роликовій щітці, яка
обертається за рахунок електропривода, який живиться від
розетки на корпусі порохотяга.
Електрощітка з’єднана з порохотягом за допомогою шнура
живлення, який кріпиться під шлангом спеціальними
защіпками.
Електрощітки,
призначені
для
наших
порохотягів, можна придбати в нас.

ВКАЗІВКИ
ВКАЗІВКИПО
ПОЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Всі порохотяги PROFI мають ідентичний
спосіб заміни порохозбірника. Порядок та
спосіб заміни порохозбірника такий самий
для всіх моделей порохотягів не залежно
від
моделі
порохотяга
або
об’єму
порохозбірника.
Необхідно використовувати тільки
оригінальні порохозбірники, які
зазначені логотипом ProfiEurope
Для заміни порохозбірника необхідно:










Вимкнути порохотяг і відімкнути його від
мережі живлення.
Витягнути наконечник шланга з гнізда
порохотяга.
Відкрити верхню кришку порохотяга.
Витягнути порохозбірник, акуратно
виймаючи його за спеціальний захват і
Уважно слідкувати, щоб він не пошкодився.
Закласти новий порохозбірник, вставляючи
пластину порохозбірника в тримач мішка.
Перевірити правильність встановлення
порохозбірника перед тим, як вставити в
порохотяг шланг.
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Після цього необхідно закрити верхню кришку
порохотяга, попередньо перевіривши відповідність
положення кришки і защіпок.
Наша компанія пропонує порохозбірники, виконані з
паперу, спеціальні поліпропіленові порохозбірники
підвищеної міцності, а також багаторазові
порохозбірники із спеціальної фільтраційної тканини.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Порохотяги PROFI-5, PROFI-5.1, PROFI-5.1 MF
Це найменші порохотяги з серії PROFI.
Незважаючи на малі розміри, об’єм порохозбірника в
цих порохотягів сягає 10 i 15 літрів. Дані агрегати
відрізняються дуже низьким рівнем шуму.
Двигун
розташований в верхній кришці порохотяги. Корпус цих
пилососів виконаний з пластика, стійкого до ударів,
наявні колеса з резиновими обводами та захисний
бампер на корпусі.
В задній частині кришки знаходиться чотири защіпки для
фіксації аксесуарів.
Мультифільтр - це фільтр, який сам очищується і
дозволяє використовувати порохотяг без
порохозбірників.
Використання мультифільтра дає наступні переваги:
низькі експлуатаційні витрати, резервуар для пороху
використовується на всі 100 % а сила всмоктування не
змінюються при заповнені збірника.
Процес самоочищення відбувається безперервно під
час роботи порохотяга, і це дозволяє зберігати сталу силу

вимикач

ручка
задня
защіпка
збірник 10
літрів

передній
зачеп

колінце
бічна
защіпка

всмоктування не залежно від рівня забруднення
фільтрів.
збірник 15
літрів

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Порохотяги PROFI-5, PROFI-5.1, PROFI-5.1 MF
Вихідний фільтр знаходиться під корпусом кришки.
Це піний фільтр, який можна прати в мильній воді.
Цей фільтр також потрібно чистити, але рідше, ніж
вхідний. Наприклад, коли з’являється неприємний
запах при прибиранні.

відкрутити 3
гвинта

зняти кришку

Для того, щоби отримати доступ до вихідного
фільтра, необхідно відкрутити 3 гвинта в верхній
кришці і зняти корпус верхньої кришки.

вихідний
фільтр

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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.
Порохотяги PROFI-6, PROFI-6.1, PROFI-6.1 MF
кнопка
ввімкнення

ручка
змотувача

задня
защіпка

Розетка електрощітки і кнопки керування.
Порохотяги Profi 6.0 і Profi 6.1.0 це порохотяг Profi 6
або Profi 6.1 з розширеними функціями. Ці моделі
мають розетку для підключення електрощітки Wessel
EBK 280 або аналогічних, також мають кнопку для
дворівневого регулювання потужності всмоктування.

збірник 10
літрів

кнопка
ввімкнення

Порохотяги модельного ряду Profi-6 аналогічні до
Profi-5 з тією відмінністю, що мають розширені
модифікації та ручний змотувач кабеля живлення в
головній частині корпуса порохотяга.

кнопка
зменшення
потужності

розетка
електрощітки

кнопка
ввімкнення

розетка
електрощітки

колінко
бокова
защіпка

збірник 15
літрів

передній
зачеп

кнопка
зменшення
потужності

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Порохотяги серії PROFI-5, PROFI-6
вхідний фільтр

гвинт кріплення
кришки фільтра

Вхідний фільтр НЕРА знаходиться в нижній частині
кришки Він підлягає періодичному огляду і очищенню, а
при пошкодженні або сильному забруднені - заміні.
Для того, щоби отримати доступ до вихідного фільтра,
необхідно відкрутити 3 гвинта в верхній кришці і зняти
корпус верхньої кришки.

Мультифільтр це сучасне технічне рішення, яке
дозволяє працювати без порохозбірників.
Фільтр виконаний з спеціальної тканини.
Конструкція цього фільтра дозволяє йому самостійно
очищуватися під час роботи.
Перед встановленням фільтра, слід переконатися, чи
встановлене спеціальне колінко в місці встановлення
порохозбірника.
Встановлюючи мультифільтр, слід зважати на сторону,
якою ви встановлюєте фільтр – порожнє поле на
мультифільтрі завжди повинно бути в напрямку колінка.
Категорично забороняється експлуатація
мультифільтра з пошкодженою фільтраційною
тканиною.

колінко повинно бути в
місці кріплення
порохозбірника

правильне положення
мультифільтра

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Порохотяг PROFI-10.0 - це модель з максимальною
комплектацією обладнання, має в собі змотувач шнура,
електронний сенсорний регулятор потужності двигуна,
розетку для електрощітки, вихідний НЕРА-фільтр
Після включення порохотяга, рівень потужності
встановлений на середньому рівні. Панель керування
має 3 кнопки. Зверху максимальна потужність, в
середини – економічна, знизу – мінімальна потужність.

Порохотяг PROFI-10.5 обладнаний лише змотувачем
шнура живлення і має пінний вихідний фільтр.
Порохотяг PROFI-10.6 не має змотувача шнура
живлення. Вихідний фільтр – пінний.
Всі моделі порохотягів PROFI-10 мають ідентичні
порохозбірники і взаємозамінні вихідні фільтри.
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Для того щоб замінити вхідний фільтр необхідно:







Зняти верхню кришку порохотяга.
Витягнути порохозбірник.
Відчепити решітку, яка тримає фільтр.
В випадку сильного забруднення фільтра, який
знаходиться під решіткою, його необхідно
помити в теплій воді з додаванням мильного
розчину. При заміні фільтра слід зауважити,
щоб краї цього фільтра щільно торкалися
країв решітки.
Встановити решітку на місце.

Для того щоб замінити вихідний фільтр необхідно:






Відхилити защіпку фільтра і витягнути касету з
фільтром.
В залежності від типу фільтра (НЕРА або
пінний) потрібно замінити касету цілком або
витягнути пінну вставку з касети і помити її в
теплій воді з додаванням мильного розчину.
Фільтр HEPA як правило замінюється на новий.
Пінний фільтр можна мити, а при його
пошкодженні його необхідно замінити.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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Використання елементів комплектації.
Шланг – це основний елемент комплектації порохотяга.
Його гнучкість забезпечує маневреність при прибиранні.
Фланець і ручка шланга з’єднані таким чином, щоб
запобігати перекручуванням шланга під час роботи. На
ручці шланга є регулятор сили всмоктування.

Труби з’єднують шланг з насадками, збільшуючи радіус
роботи. В комплекті 2 трубки, які вставляються одна в
одну.
Мала насадка призначена для
прибирання м’яких меблів,
фіранок, скатертин тощо.
Щітка мала призначена для
прибирання нерівних твердих поверхонь, таких як рами
картин, книжки на полицях,
оргтехніка тощо.

Щілинна насадка дозволяє
усувати забруднення з
важкодоступних місць, в щілинах,
при плінтусах, в радіаторах обігріву
і т.п.

Двопозиційна насадка це універсальна
насадка для прибирання килимових покриттів
або твердих поверхонь.
В нормальному стан
(щітка з ворсом піднята)
насадка готова до
прибирання килимових
покриттів. Для того,
щоби прибирати рівні
тверді поверхні,
потрібно натиснути педаль на корпусі насадки,
після чого з корпуса опустяться щітки з ворсом.
Для повернення в попередній стан достатньо
натиснути педаль в зворотному напрямку.

УТИЛІЗАЦІЯ

СОРТУЙТЕ ВІДХОДИ.
На виробах і упаковках є відповідні символи, які
визначають способи утилізації електричних приладів.
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