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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 

Ми дякуємо Вам за вибiр мийки торгової марки VULKAN. Перед експлуатацiєю виробу обов'язково 
ознайомтесь з даною iнструкцiю. Недотримання правил експлуатації i технiки безпеки може призвести до 
виходу з ладу виробу та заподiяти шкоду здоров'ю. Недотримання правил викладених в цiй iнструкцiї 
позбавляє вирiб гарантiйного обслуговування. 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
- демонтувати i розбирати мийку, якщо вона знаходиться пiд тиском;
- перекачувати хiмiчно агресивнi, вибухонебезпечнi та легкозаймистi рiдини (бензин, газ, нафту, дизельне
паливо тощо), а також рiдини, що викликають корозiю або містять жир i солi;
- використовувати мийку високого тиску на вiдкритому повiтрi при температурi навколишнього середовища
нижче +4°С;
- включати мийку, якщо в магiстралi водопостачання немає води.

Виробник залишає за собою право вносити змiни в конструкцiю без додаткового 
узгодження або повiдомлення 

1. Застосування

Мийка високого тиску - це пристрiй, створений для використання в побутових умовах, за допомогою якого 
можна очистити забрудненi поверхнi. 

Мийки даних моделей призначенi для миття автомобiлiв, очищення дорiжок в саду або миття фасадiв 
будiвель. Завдяки зручним колесам i рукоятцi, апарат дуже зручно транспортувати, а ергономiчний дизайн 
забезпечує зручнiсть i комфорт в роботi. 

Механiзми даних моделей не потребують спецiального догляду або обслуговування. Їх конструкцiя здатна 
витримувати значнi навантаження при побутовому використаннi, максимально зручна в збiрцi i легко 
пристосовується до будь-яких поставлених перед нею завдань. 

Для зручностi зберiгання шлангiв i мережевого шнура в конструкцiї передбаченi зовнiшнi тримачi, на яких 
при правильному розмiщеннi данi елементи будуть захищенi вiд можливого сплутування. Крiм того мийки даних 
моделей обладнанi ємнiстю для миючих засобiв. 

Мийка оснащена системою автоматичного вiдключення - наприклад, у випадках перевантаження 
електродвигуна спрацьовує тепловий захист i мийка вiдключається. Пiсля охолодження електродвигуна мийка 
знову включиться. 

Моделi обладнанi перепускним розвантажувальним клапаном, обмежуючим максимальне значення 
створюваного мийкою тиску. 

Як джерело водопостачання можуть використовуватися водопровiд або ємностi з водою. 

Перед монтажем необхiдно уважно прочитати цей посiбник i звернути 
увагу на запобiжнi заходи i вказiвки викладенi у цьому посiбнику 

УВАГА! Якщо забiр води здiйснюється з ємностi без створення попереднього тиску, то 
для роботи мийки необхiдно заповнити вручну всi внутрiшнi порожнини насосної 
частини мийки та шланги водою. 
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2. Комплектацiя
- мийка високого тиску в зборi - 1 шт;
- шланг високого тиску - 1 шт;
- пiстолет - 1 шт;
- подовжувач для пiстолета - 1 шт
- подовжувач зі змінними соплами-форсунками - модель МВТ700
- подовжувач з регульваною насадкою - модель МВТ600
- голка для чищення форсунок - 1 шт;
- адаптер на шланг низького тиску для подачi води з магiстралi ½";
- адаптер на шланг низького тиску для подачi води з магiстралi ¾";
- iнструкцiя з експлуатацГi - 1 шт;
- гарантiйний талон - 1 шт;
- упаковка - 1 шт.

3. Технiчнi даннi

Технiчнi характеристики 

Напруга мережi, В 220...240 220...240 

Частота струму, Гц 50 50 

Номiнальна споживана потужнiсть, кВт 2,2 2.5 

Номiнальний тиск води на виходi, бар 110 140 

Максимальний тиск води на виходi, бар 150 170 

Максимальний тиск води на входi, бар 7 7 

Максимальна температура перекачюваної рiдини, оС 40 40 

Номiнальна продуктивнiсть, л/хв 6 7 

Максимальна продуктивнiсть, л/хв 7,5 8.5 

Довжина шлангу високого тиску, м 8 8 

Клас захисту IPX5 IPX5 

Клас iзоляції 11 11 

Акустичний тиск, дБ 77 77 

Маса нетто, кг 15 20 

4. Заходи безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Введення в експлуатацiю, монтаж, технiчне обслуговування та 
контрольнi огляди повиннi проводити фахiвцi вiдповiдної квалiфiкацiї. Якщо цi 
роботи виконанi особою, яка не має вiдповiдної квалiфiкацiї для проведення 
таких робiт, то вирiб може бути знято з гарантiйного обслуговування! 

УВАГА! КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО ЕКСПЛУАТУВАТИ МИЙКУ ВИСОКОГО ТИСКУ, 
ЯКЩО В СИСТЕМІ ВIДСУТНЯ ВОДА АБО Є ПЕРЕБОЇ З ЇЇ ПОСТАЧАННЯМ - ЦЕ МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО ВИХОДУ 3 ЛАДУ ВУЗЛIВ АБО ВИРОБУ В ЦIЛОМУ. 
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1. Для забезпечення ефективної та безпечної роботи мийки перед тим, як
приступити до експлуатацiї уважно прочитайте i виконайте всi вимоги та
рекомендацiї, викладенi в данiй iнструкції.

2. Пiд час роботи мийка високого тиску повинна бути встановлена вертикально.
Пам'ятайте, що через особливостi конструкцiї при роботi в горизонтальному
положенні може перегнутися шланг подачі води і як наслідок буде перегрiв
помпи i можливе заклинювання плунжерної пари.

3. Мийка високого тиску повинна мати надiйне заземлення для запобiгання
ураження електричним струмом. Для безпеки мийку i ланцюг
електроживлення рекомендуемо оснастити пристроєм захисного вiдключення
(ПЗВ). Не мочити штепсель мережевого шнура.

4. Не торкайтеся до електричних частин мийки пiд час роботи. Для уникнення 
нещасних випадкiв мийка повинна знаходитися за межами зони миття. Не 
встановлюйте мийку в сирому примiщеннi або там, куди може потрапити 
вода.
ПIД ЧАС РОБОТИ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО НАПРАВЛЯТИ CTPУMIHЬ ВОДИ  
НА САМУ МИЙКУ, ЛАНЦЮГ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ, НА ЛЮДЕЙ ТА ТВАРИН.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДО РОБОТИ ДIТЕЙ ТА ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ЗДАТНIСТЮ.

5. Заборонена експлуатацiї на вулицi в разi падiння температури навколишнього 
середовища нижче +4°С, гiдросистема може бути пошкоджена замерзлою 
водою.

Ця iнструкцiя не може описати всi можливі випадки, якi можуть виникнути в реальних 
умовах! 

Завжди слiд керуватися загальноприйнятими правилами технiки безпеки, бути 
уважним i акуратним! 
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6. При роботi з мийкою надягайте захисний одяг i захиснi окуляри, частинки
бруду під час миття розлітаються з високою швидкiстю.
Не використовуйте мийку для очищення одягу або взуття, тим бiльше якщо
вони знаходяться на людинi.

7. Слiдкуйте, щоб мийка несподiвано не увiмкнулась при монтажi або
демонтажi, в цьому випадку i при тривалому простої мийки завжди тримайте
мережевий тумблер вимкненим, а елементи запiрної арматури на напiрному
трубопроводi - закритими.

8. Параметри мережi електроживлення повиннi вiдповiдати значенням
параметрiв, що зазначенi в табличцi на корпусi виробу. При тривалому
зберiганнi помiстiть мийку та всi її компоненти в сухе, вентильоване i
прохолодне мiсце ( від +4 до +20оС) не забувши попередньо спорожнити
мийку.

9. Пiд час лiтнього перiоду або при високiй температурi навколишнього
середовища, щоб уникнути утворення конденсату на електричнiй частинi
мийки та перегрiву вузлiв через високу температуру навколишнього
середовища, розташуйте мийку у тіні або прохолодному примiщеннi.

10. Не допускаеться перекачування будь-яких легкозаймистих, вибухо-
небезпечних або газифiкованих рiдин!

Оригiнальнi запаснi вузли, деталi й дозволенi для використання комплектуючi покликанi забезпечити 
надiйнiсть експлуатацїї. Застосування вузлiв i деталей iнших виробникiв може призвести до вiдмови виробника 
нести вiдповiдальнiсть за наслiдки, що виникли в результатi виходу вироби з ладу. 

Невиконання правил технiки безпеки може призвести до небезпечних для здоров'я людини наслiдкiв, а 
також створити небезпеку для навколишнього середовища i устаткування. 

Недотримання цих правил технiки безпеки також може зробити недiйсними будь-якi вимоги щодо 



вiдшкодування збиткiв. 
Дана модель мийки обладнана ємнiстю для миючих засобiв, рекомендованих виробником для використання 

в мийках високого тиску. Використання миючих засобiв не призначених для мийок високого тиску може 
призвести до виходу виробу з ладу. 

При пiдключеннi до загальної магiстралi водопостачання використовуйте зворотній клапан. Мийка високого 
тиску може пiдключатися до джерела питної води, тiльки якщо на шлангу встановлено зворотний клапан, що 
перешкоджае вiдтоку води в магiстраль. 

Найбiльш поширенi наслiдки недотримання правил технiки безпеки: 
- вихід виробу з ладу;
- виникнення небезпечної ситуацiї для здоров'я i життя споживача внаслiдок дiї електричних або

механiчних чинникiв. 

5. Структурна схема

1. Пiстолет
2. Ручка
3. Кронштейн для кабелю
4. Вимикач
5. Корпус
6. Кабель електроживлення
7. Патрубок впускний
8. Крiплення для насадок
9. Кронштейн для пiстолета
10. Шланг високого тиску

6. Монтаж мийки високого тиску

УВАГА! Експлуатацiйна надiйнiсть обладнання гарантується тiльки у разi його 
використання вiдповiдно з функцiональним призначенням. У всiх випадках необхiдно 
дотримуватися рекомендованих значень основних технiчних параметрiв даного 
виробу. 

УВАГА! Застосовуйте шланги та з'єднувальнi деталi, рекомендованi виробником i 
призначенi для роботи в умовах високого тиску. 

УВАГА! Перед початком монтажу мийки уважно ознайомтеся з даною iнструкцiєю. 
Проведiть зовнiшнiй огляд виробу i його комплектуючих на наявнiсть зовнiшнiх 
пошкоджень, звернiть увагу на можливi пошкодження i усуньте їх, якщо не зможете - 
звернiться в сервiсний центр. 
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Придiлiть особливу увагу кабелю електроживлення i шлангу високого тиску: 
- iзоляцiя електрокабелю повинна бути без зламiв, пошкоджень i трiщин, в iншому випадку
звернiться до сервiсного центру для замiни кабелю;
- штепсельна вилка повинна бути цiлою без сколiв i трiщин;
- шланг високого тиску повинен бути без потертостей, проколiв, порiзiв, розривiв, перегинiв i трiщин,
в iншому випадку замiнiть його на новий.

Перед початком підключення мийки переконайтеся, що ручка включення знаходиться в 
положеннi ВИМК (OFF), а кабель електроживлення вiдключений вiд ланцюга. 

1. Переконайтеся, що функцiональнi параметри i технiчнi данi мийки вiдповiдають параметрам
мережi електро-постачання, водопостачання i необхiдним Вам вимогам. 

2. Встановiть мийку на безпечнiй вiдстанi з виконанням всiх вимог по технiцi безпеки.
- з'єднайте насадку з пiстолетом - для цього вставте насадку в пiстолет i повернiть поки двi
частини не будуть повнiстю заблокованi;
- бiля курка пiстолета знаходиться патрубок, до якого необхiдно пiдключити шланг високого
тиску;
- другу сторону шланга високого тиску необхiдно закрутити «вiд руки» на вихiдний (напiрний)
патрубок мийки;
- подачу води (нагнiтальний шланг) пiдключiть до вже встановленого на впускному патрубку
швидко-зйомного адаптера.

3. Натиснiть 3 - 4 рази на курок пiстолета, переконайтеся що пiстолет не заблокований.
4. Увiмкнiть кабель електроживлення в мережу.
5. Вiдкрийте запiрну арматуру (кран) на трубопроводi подачі води, якщо мийка пiдключена до системи

водопостачання. 

6. Затиснiть курок на пiстолетi i тримайте його натиснутим до тих пiр, поки з системи не виведеться все
повiтря i з насадки пiстолета потече вода. 

Мийка готова до роботи. 

7. Електричне з'єднання

1. Електричнi з'єднання i захист повиннi бути проведенi згiдно норм i правил встановлення електро-
обладнання. Специфiкацiя робочої напруги вiдзначена на табличцi на корпусi виробу. Забезпечте вiдповiднiсть 
електричних параметрiв електродвигуна з параметрами електричної мережi. 

2. У разi, якщо джерело електроживлення (розетка, напiвавтоматичний вимикач або електрощит)
знаходиться на вiдстанi бiльшiй, нiж шнур живлення для запобігання падіння напруги в ланцюзi електро-
живлення необхідно підібрати подовжувач з таким перерізом проводу (матеріал мідь) 

- При перетинi кабелю 1,0мм2 максимально допустима довжина кабелю не бiльше 12,5м;
- При перетинi кабелю 1,5мм2 максимально допустима довжина кабелю не бiльше 20м;
- При перетинi кабелю 2,5мм2 максимально допустима довжина кабелю не бiльше 30м.

УВАГА! Якщо забiр води здiйснюється з ємностi без створення попереднього тиску, то 
для роботи мийки необхiдно заповнити вручну всi внутрiшнi порожнини насосної 
частини мийки та шланг водою. 

Мийка високого тиску повинна мати надiйне заземлення для запобiгання ураження 
електричним струмом у разi короткого замикання в ланцюзi пiдключення 
електронасоса. Неправильне пiдключення заземлення може призвести до ураження 
електричним струмом. Для безпеки ланцюга пiдключення електронасоса 
рекомендуемо оснастити електричну мережу пристроєм захисного вiдключення 
(ПЗВ). 
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3. Якщо експлуатацiя мийки проходить на вулицi, ми рекомендуємо прибрати живильний кабель в
кабельний короб або рукав для зовнiшнього використання. 

4. Якщо використовується подовжувач, то вилка i розетка повиннi бути прибранi у водонепроникну
конструкцiю. 

5. При роботi недопускайте попадання рiдини на електричнi з'єднання, кабель електроживлення i
мийку в цiлому. 

6. Не вмикайте штепсель в електромережу, якщо Ви пiдозрюете, що електрична система мийки
пошкоджена. 

7. Не торкайтеся до кабелю живлення i вилки вологими руками.

8. Початок роботи

Пiсля того як Ви зробили монтаж мийки (роздiл 6) i закiнчили з електричним пiдключенням (роздiл 7), Ви 
можете приступати до експлуатацiї мийки, для цього: 

- при необхiдностi наповнiть ємностi для миючих засобiв;
- переведiть рукоятку вимикача в положення ВКЛ (ON);
- для моделі OLD701-110 вiдрегулюйте на насадцi-форсунці пiстолета форму струменя рiдини (дивитися 
на вiдповiднi малюнки насадки-форсунки пiстолетiв мийок VULKAN). Для OLD701-140 встановіть сопло 
відповідне до роботи, що виконується;
- вiдведiть пiстолет вiд себе вниз по дiагоналi;
- повнiстю натиснiть на спусковий курок пiстолета;
- перевiрте рiвномiрнiсть потоку i форму струменя рiдини;
- при необхiдностi зробiть необхiднi регулювання.
Для моделі OLD701-110 для змiни форми струменя води провернiть поворотну втулку на насадцi-

форсунці (докладнiше дивитись на малюнках) 

Для змiни форми струменя 
обертати втулку 

Для включення режиму подачi пiни на мийцi провернiть поворотну втулку на насадцi форсунки 
(докладнiше дивитись на малюнках) 

Для включення подачі піни 
обертати втулку 

Бачок для миючого засобу вбудований в конструкцiю корпусу мийки 



9. Можливi несправностi та способи їx усунення

Несправнiсть Причина Засоби усунення 

Мийка не подає воду, двигун 
не працює 

Поганий контакт на вимикачi Очистiть контакти або замiнiть вимикач 

Втрати на кабелi Перевiрте i затягнiть силовi клеми 

Автоматичне вiдключення, 
спрацювало реле теплового 
захисту 

Зробити перерву в роботі на 10-15хв. У разі частого 
спрацювання реле звернутися до сервісного центру 

Заклинили пiдшипники ротора 
електродвигуна або вал 

насосної частини 

Замiнiть пiдшипники (звернiться у сервiсний центр) 

Пошкодження обмотки статора 
електродвигуна 

Для замiни статора звернiться у сервiсний центр! 

Електродвигун працює, але 
мийка не качає воду 

Заблоковано зворотний клапан Очистити або замiнити зворотний клапан 

Заблоковано подаючий шланг або 
шланг високого тиску 

Перевірити та очистити шланги, почистити фільтр  

Недостатнiй тиск на виходi 
насоса або електродвигун 
працює з перебоями 

Забитi шланг високого тиску або 
насадка (форсунка) 

Очистити шланг високого тиску або насадку (форсунку) 

Несправнiсть в ланцюзi 
електроживлення або низька 
напруга 

Для визначення причини звернiться до фахiвця 
(квалiфiкованого електрика) або в сервiсний центр! 

Переривчаста робота насоса 
через вимикання теплового 
захисту двигуна 

Низька температура рiдини, що 
перекачується 

Дочекайтесь нагрiву (t > +4°С) ридини, що 
перекачується 

Напруга електромережi вище/ 
нижче допустимих значень, 
вказаних на табличцi на виробi 

Вимкнути мийку. Дочекатися стабiлiзацiї напруги 
електромережi до допустимих значень, вказаних на 
табличцi на виробi 

Несправий електродвигун мийки Звернiться у сервiсний центр 

10. Обслуговування та зберiгання
Bci роботи з обслуговування та зберiгання проводьте тiльки пiсля вiдключення виробу вiд мережi 

електроживлення. 
1. Роботи по замiнi та чистцi насадок пiстолета або шланга високого тиску проводьте тiльки пiсля
вiдключення мийки вiд джерела водопостачання i тiльки пiсля скидання залишкового тиску з мийки.
2. Чистку форсунки проводити спецiальною голкою (входить в комплект) не рiдше нiж кожнi п'ять
використань.
3. Вiд'єднання шланга високого тиску та пiстолета проводити тiльки пiсля скидання залишкового тиску з
мийки.

ПЕРЕВIРЯЙТЕ МИЙКУ ВИСОКОГО ТИСКУ ТІЛЬКИ ПIСЛЯ ВIДКЛЮЧЕННЯ ВIД 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖI. 

УВАГА! Замiну зношених або пошкоджених деталей необхiдно проводити за 
допомогою квалiфiкованого персоналу. 
Усерединi корпусу пристрою немає деталей, призначених для замiни споживачем. 
Замiну внутрiшнiх деталей проводьте тiльки на сервiсному центрi. 

А

А



4. При дотриманнi всiх рекомендацiй, викладених у данiй iнструкцiї з експлуатацiї, мийка не потребує
спецiального технiчного обслуговуванняf. Контролюйте якість води, що використовується, пiсок та iншi
абразивні i корозiйнi речовини, що знаходяться у воді, викликають швидкий знос деталей насоса високого
тиску мийки
5. Не допускайте попадання повiтря у подаючу магiстраль.
6. Заборонено зберiгання мийки на вулицi або в примiщеннi з температурою навколишнього середовища
нижче + 4°С. Так як гiдросистема i насос високого тиску мийки можуть бути пошкодженi - можуть вiдбутися
розриви i руйнування гiдравлiчної системи замерзлою водою.

УВАГА! Монтаж елементiв пiдведення води повинен виконуватися ретельно. Переконайтеся, що всi 
з'єднання герметичнi. При затягуваннi гвинтових з'єднань або iнших складових частин не рекомендується 
прикладати надмiрнi зусилля. Для герметизацiї з'єднань використовуйте тефлонову стрiчку (ФУМ стрiчку). 

Гарантiйне обслуговування не розповсюджується на такі види робіт: 
- замiна мастила та iнших експлуатацiйних рiдин;
- замiна деталей i вузлiв, що швидко зношуються та є витратним матеріалом –щітки колектора електро-

двигуна, гумові ущільнюючі кільця в міцях під’єднання шлангів.

УВАГА! Забороняється подальша експлуатацiя виробiв з ознаками виниклих несправностей (сильне
iскрiння, що виникли нестандартнi вiбрацiї i т.д.). У разi виникнення ознак несправностi, будь ласка, звернiться в 
ВАШ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР, найближчий до Вашого мiсця проживання або роботи! 

Позбавляється права на гарантiйне обслуговування вирiб, поломка якого виникла з причини несвоєчасної 
замiни швидкозношуваної деталi або вузла (наприклад, гумової манжети, механiчного ущiльнення), що 
призвело в свою чергу до потрапляння води в середину електричної частини електродвигуна! 

Рiвномiрний знос деталей при вiдсутностi на них ознак заводського браку виробництва (виготовлення, 
складання) - не дає права споживачевi на їх замiну за гарантiйними зобов'язаннями при збереженій 
функціональності виробу. 
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