
Інструкція з експлуатації

Модель:
PVC 2022 CU, PVC 2022 CR 

ПИЛОСОСА



Шановний користувачу!
Дякуємо за покупку виробу нашої торгової марки Prime Technics. Будь 
ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед експлуатацією 
пилососа. Цей прилад є однією з новітніх моделей  нашої компанії. 
Впевнені, що він стане для Вас надійним і якісним помічником.

Особливості приладу:
џ Сучасний та елегантний дизайн.
џ Ефективна система фільтрації гарантує гігієнічно чисте 

прибирання.
џ Аксесуари для всіх видів прибирання: щітки та насадки.
џ Зручна кнопка перемотування шнура.

Опис пилососа:
1 Щітка для підлоги. 
2 Подовжувальна трубка. 
3 Кутова трубка. 
4 Регулятор потужності всмоктування. 
5 Гнучкий шланг.
6 Пилозбірник.
7 Кнопка відʼєднання пилозбірника.
8 Кнопка ввімкнення (регулятор швидкості).
9 Ручка. 
10 Кнопка змотування шнура.
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Заходи безпеки
 Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію та 
збережіть її для подальшого використання.
1. Не залишайте увімкнений пилосос без нагляду. Впевніться, що 
прилад відʼєднаний від мережі після використання, перед чисткою, 
технічним обслуговуванням та доглядом.
2. Памʼятайте, що прилад призначений лише для користування в 
домашньому побуті. Не використовуйте пилосос на вулиці чи на 
мокрих предметах, так як це може спричинити ураження електричним 
струмом.
3. Пильно стежте за дітьми під час користування приладом, пилосос 
не іграшка для дітей.
4. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або штекером. 
Якщо пилосос був пошкоджений, або впав у воду, віднесіть його до 
сервісного центру для ремонту чи встановлення експертизи.
5. Не тягніть і не переміщуйте прилад за шнур, використовуйте для 
цього ручку. Слідкуйте, щоб шнур живлення не заломлювався і не 
торкався гарячих предметів.
6. При вимкненні пилососа з елекромережі, обережно витягніть шнур 
з розетки, тримаючи його за вилку. В жодному випадку не витягайте 
вилку з електромережі за шнур.
7. Не використовуйте прилад на вологій підлозі, а також для збирання 
води або інших рідин.
8. Слідкуйте, щоб отвори та щілини не забивались пилом, волоссям та 
всім, що може зменшити потік повітря.
9. Слідкуйте, щоб волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла 
були подалі від отворів та рухомих частин приладу.
10. Не підбирайте пилососом жорсткі та гострі предмети, такі як скло, 
цвяхи, гвинти, монети тощо. 
11. Не пилососьте предмети, що мають високу температуру: гаряче 
вугілля, цигарки, сірники тощо.
12. Не користуйтесь приладом без встановлених фільтрів, що описані 
в цій інструкції, для запобігання пошкодженню двигуна. 
13. Вимкніть всі налаштування та елементи управління перед тим, як 
підключити або від'єднати пилосос.
14. Будьте особливо обережні під час прибирання сходів.
15. Не підбирайте легкозаймисті або горючі матеріали (їдкі рідини, 
бензин тощо) та не  користуйтеся приладом у присутності 
вибухонебезпечних рідин та парів.
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16. Не пилососьте токсичний матеріал (хлорний відбілювач, аміак 
тощо).
17. Не використовуйте прилад  для інших цілей, крім вказаних у цій 
інструкції з експлуатації. 
18. Зберігайте прилад в прохолодному, сухому приміщенні. 
19. Не занурюйте пилосос у воду чи інші рідини. 
20. Не використовуйте прилад для чищення домашніх тварин.  
21. Прилад не рекомендується для користування людьми (включаючи 
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими 
можливостями чи з відсутністю досвіду або знань, якщо вони не 
перебувають під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку або не 
мають інструкції з використання.

УВАГА!
Важливо запамʼятати:
1. Якщо при прибиранні шланг або трубка забиваються, вимкніть 
пилосос і витягніть предмет, що заважає роботі, перш ніж знову 
запустити пристрій.
2. Не користуйтесь приладом занадто близько до термогенеруючих 
предметів.
3. Перед тим як увімкнути шнур живлення в розетку, переконайтеся, 
що ваші руки сухі.
4. Перед початком роботи пилососом обов'язково приберіть великі або 
гострі предмети, які можуть пошкодити  мішок для пилу та шланг.
5. Якщо під час прибирання ви чуєте незвичні звуки, то швидше за все 
причина у тому, що закупорився шланг. Вимкніть пилосос та 
прочистіть закупорення, після чого роботу можна знову відновлювати.

Примітка:
 Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити в 
сервісному центрі або за допомогою кваліфікованої особи, щоб 
уникнути небезпеки.
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Збирання пилососа
1. Збирання пилососа починається з підʼєднання гнучкого шлангу до 
пилозабірного каналу. Шланг прикріплений, якщо ви почули звук 
клацання. 
(Для того, щоб розібрати пилосос, при відʼєднанні шланга від 
пилозабірного каналу, скористайтесь кнопкою, що в кінці шланга. 
Після цього шланг легко виймається).

2. Підʼєднайте телескопічну (подовжувальну) трубку до кутової 
частини трубки.

3. Встановіть щітку для підлоги до подовжувальної трубки.
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Кутова частина трубки

Трубка 
подовження

Трубка 
подовженняЩітка для підлоги



Використання приладу

џ Жовта позначка на шнурі живлення 
показує ідеальну довжину кабелю.

џ Не витягуйте шнур живлення за 
червону позначку.

џ Для того, щоб витягнути шнур, 
натисніть на кнопку змотування 
однією рукою, та притримуйте шнур 
іншою рукою.  

џ Увімкніть вилку в мережу живлення.
џ Натисніть на кнопку ввімкнення, що 

на корпусі та розпочніть роботу.
џ Використовуйте регулятор 

потужності всмоктування пилососу.

џ Потужність всмоктування також 
можна регулювати за допомогою 
рухомого регулятора на кутовій трубі.

5

Червона 
позначка

Кнопка 
змотування

Кнопка ввімкнення та
 регулятор швидкості.
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потужності 

всмоктування 

Кутова трубка

Жовта 
позначка



Насадки
џ Щілинна насадка:
Для чищення кутків та полиць, а також 
важкодоступних місць, таких як щілини в 
клавіатурі, книжкові полиці та вікна.

џ Щітка для чищення диванів.

Ви можете скористатись відповідним регулятором на щітці: 
         Ворс для килимів.                                  Ворс для твердої підлоги

Чищення та установка
Чищення пилозбірника:
1. Після того, як ви відʼєднали
гнучкий шланг, натисніть на кнопку, 
що на пилозбірнику.
2. Вийміть пилозбірник.
3. Відкрийте кришку пилозбірника та 
очистіть його від сміття.
4. Зніміть фільтр з контейнера та 
промийте його водою.
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Заміна фільтра

Очищення фільтра
Промийте фільтр під водою. Слідкуйте, щоб він повністю висох перед 
тим, як його вкласти в пилосос.

7

Заміна моторного фільтра:
Відкрийте пилозбірник та 
витягніть моторний фільтр, 
замініть його на новий.

Заміна зовнішнього фільтра:
Відʼєдайте решітку. Витягніть 
фільтр та вставте його в 
решітку. Після цього поставте 
фільтр в вихідне положення.



У випадку технічних несправностей:

Несправність Можливі причини Методи усунення

При увімкненні 
вилки в 

електромережу 
двигун не працює.

Вилка нещільно 
ввімкнена в розетку.
Несправна розетка. 

Пилосос не 
ввімкнений на 

корпусі.

Щільно увімкніть 
вилку в розетку.

Перевірте розетку.
Натисніть на кнопку 
ввімкнення, що на 

корпусі.

Слабка потужність 
всмоктування.

Можливе закупорення 
в трубці чи 

пилозбірнику.
Засмічення пилового 
фільтра. Пилозбірник 

неправильно 
зафіксований.

Фільтр заблоковано.

Перевірте шланг, 
трубку та повітряні 

канали, вийміть 
закупорення.

Прочистіть пиловий 
фільтр.

Закрийте та 
правильно зафіксуйте 

пилозбірник.
Очистіть фільтр.

Шнур повністю не 
розмотується.

Шнур відходить від 
провідного колеса.

Трохи протягніть 
шнур та скрутіть його 

знову.

Шнур не 
розмотується.

Можливо, шнур 
заплутався.

Натисніть кнопку 
змотування та 

спробуйте знову.

Регулятор швидкості 
не працює.

Дефект у виробі.
Зверніться до 
спеціалістів за 

допомогою.

Шнур живлення 
скручується назад.

Механізм скручування 
зламаний. Зверніться 

до спеціалістів за 
допомогою.

Зверніться до 
спеціалістів за 

допомогою.

Пилозбірник не 
закривається.

Пилозбірник 
неправильно 
зафіксований.

Зафіксуйте 
пилозбірник в 

правильній позиці.
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Технічні характеристики

 

Електрична схема

Безпечна для навколишнього середовища утилізація

Ви можете допомогти в охороні навколишнього 
середовища, дотримуючись базових правил та 
постанов з утилізації. Передавайте непрацюючий 
електричний пристрій у відповідний центр 
видалення відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у технічні характеристики та дизайн виробів.
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перемикач

М

WPCB
220 В-240 В
50 Гц-60 Гц

вилка

Напруга 220-240 В

Частота 50-60 Гц

Потужність 2000 Вт

Потужність всмоктування 320 Вт

Робочий тиск 22 кПа

Рівень шуму <73дБ

Радіус дії 5 м

Радіус дії



Імпортер: ПП «Коннект», 29000, Україна, 
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 23.

Виробник: Нінбо Фолер Електрік Еплаєнс Ко., Лтд.
205 Джін Ксінґ Роад, Юйяо Сіті, Чжецзян, КНР.

Вироблено в Китаї


