
 

      4201 MINISPOTTY  

      4203 MINISPOTTY с компресор  

Маса за почистване на петна 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Предупреждение 
Инструкция за безопастност, най-учтиво Ви молим да се придържат към следните изисквания: 
 Внимантелно прочетете ръководството 
 Не се опитвайте да ремонтирате машината, докато е под напрежение или включено в ел. захранване 
 Приберете на сигурно място ръководтсвото за използване и подръжка. 
 Не допускайте неоторизиран представител да ремонтира машината. 
 Не пръскайте контактните ключове и  електрическите компоненти 
 Не поливайте с вода машината 
 Не отстранявайте предпазните устройства 
 Не оставяйте машината без надзор, докато е включена 
 Не отстранявайте части от машината 
 
 

 

Внимание!  
Гореща повърхност 

 

Внимание !!  
Електричество 

 

Не използвайте машината ако е фабрично дефектна 

 

Внимание!  
Съществува риск от нараняване на ръцете или краката 

 

Прочетет ръководтсвото 

 
 
 
 
 
Trevil S.r.l. си запазва правото да променя продукт или да извършват подобрения по всяко време, без 
задължение за предизвестие. 
 



 

 

Съдържание 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ 

КАКВО СЪДЪРЖА КАШОНА 
КАК ДА ИДЕНТИФИЦИРАМЕ УСТРОЙСТВОТО 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 
ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО 

ИНСТАЛИРАНЕ 
СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО 
СВЪРЗВАНЕ С ПАРАТА 
СВЪРЗВАНЕ СЪС СГЪСТЕН  ВЪЗДУХА 

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО МАШИНАТА   

РЪКАВНА ФОРМА ЗА ПЕТНА 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОСТАВКА ЗА ДРЕХИ 
ПАРОВЪЗДУШЕН ПИСТОЛЕТ 
ПИСТОЛЕТ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ 
ПУЛВЕЛИЗИРАЩ ПИСТОЛЕТ ЗА ХИМИКАЛИ 
ЕЛЕКТРИЧСКИ ПИСТОЛЕТ С ДВА БУТОНА 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ 
КОМПРЕСОР СЪС ЗАЩИТА 
КРАЧЕН ПЕДАЛ 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА 

ПРЕДИ УПОТРЕБА 
ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА 
ПОЧИСТВАЩИ ОПЕРАЦИИ 
СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА 

БЕЗОПАСТНИ ИНСТРУКЦИИ 

ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ 

ДЕМОНТАЖ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ОБИЧАЙНА ПРОФИЛАКТИКА 
СЕДМИЧНА ПРОФИЛАКТИКА  
ПЕРИОДИЧНА ПРОФИЛАКТИКА 

ПРОБЛЕМИ И ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ 

 



 

 

Въведение 
КАКВО СЪДЪРЖА КАШОНА  

При получаване на стоката проверете, дали опаковката е в добро състояние. 
Отворете опаковката и извадете съдържанието му: проверете, дали всички части, показани тук, са 
получени и че всяка част е без повреди. 

 

 

 

1. Ръкавна форма за петна 

2. Допълнителна поставка за дрехи 

3. Резервоар  

 



 

 

Как да идентифицираме устройството 

 

      

 

Serial No.  Type MINISPOTTY  
 

V  Hz.  Date   
 

kW  Amp.  CE  

Made in Italy 

 

 
Не променяйте или модифицирайте по никакъв начин информацията на тази идентифицираща 

табела. Не премахвайте идентификационната табелка. 
 

Технически паспорт 
 4201 без компресор 4203 с компресор 
Изискване към електричество 230V  50Hz      * 400V  50Hz      * 

Захранване на парата (само с S207) G 1/4” G 1/4” 

Кондензирано връщане (само с S207) G 1/4” G 1/4” 

Захранване на въздуха G 1/4” ----- 

Вакуум мотор 0,4 kW 0,4 kW 

Отвеждане на вакуума Ø 100mm. Ø 100mm. 

Компресор ----- 1,5kW 

Капацитет на реврвоара ----- 15l. 

Налягане на парата 400 500 kPa  (5  5 bar) 400 500 kPa  (4 5bar) 

Налягане на въздуха 800 1000 kPa  (8  10 bar) 800 1000 kPa  (8  10 bar) 
 
 
* Други изисквания 
 



 

 

 

 

Описание на устройството 
MINISPOTTY е гладачна маса с вакуум-издухване направена от неръждаема стомана. Тя се състои от: 
 Вакуумен мотор за вакуум на елементите за петна 
 Маса за петна направена от неръждаема стомана с сепаратор за течности. 
 Регулиращ педал 
 Електронен контрол панел и аксесоари 
 
Масата MINISPOTTY е предназначена за: 
 

 Производители на облекло 
 Големи и малки индустриални химически чистенета 
 Довършителни операции при производство на облекло 

 
Устройството трябва да бъде използвано от квалифициран песронал, който е специфично 

трениран за този тип операции. 
 
Производителя не поема никави отговорности за повреда причинена от неправилно, грешно, 

безотговорно или безпричинно използване на уреда. 
 
 



 

 

Инсталиране 
Свързване с електричеството 
Електрическото свързване трябва да се извърши от лицензиран електротехник само. 

 

 MINISPOTTY с компресор ( Mod. 4203 ) 
 Инсталирайте 10A магнето термичен монополярен превключвател с гнездо. 
 Машината се доставя с мощност 450/750V 5x1,5 CEI 20-22. Монтирайте за храненето кабел 

с щепсел 3P + N + T. 
 Включете щепсела в контакта. 
 Проверете дали двигателят се върти обратно на часовниковата стрелка, в противен случай 

преминете от две фази в трите фази. 

 MINISPOTTY без компресор ( Mod. 4201 ) 
 Инсталирайте 10A магнето термичен монополярен превключвател с гнездо. 
 Машината се доставя с мощност 450/750V 5x1,5 CEI 20-22. Монтирайте за храненето кабел 

с щепсел 3P + N + T. 
 Включете щепсела в контакта. 
 
N.B.: Всеки месец проверявайте безопасността на ел. верига чрез натискане на тест бутона 
(обозначен с "T") на превключвателя. С натискане на бутона на превключвателя трябва се 
пусне, а ако това не се случи, моля, обадете се веднага на помощ. 
 
ВНИМАНИЕ: Електрическата линия трябва да бъде правилно заземена, за да бъде безопастна 
работата на оператора. Производителят не носи отговорност за щети или наранявания, 
причинени от неправилен монтаж. 



 

 

Свързване с парата (изисква само ако машини е оборудвана със S207) 
 Свържете устройството към източник на пара с налягане на парата между 400 ÷ 500 кРа (4 ÷ 5 

бара) може да осигури 15 килограм / ч; 
 Продължете да се свързвате, както е посочено в модела. 

ЦЕНТРАЛНО ЗАХРАНВАНЕ С ПАРА 
 

 

1. Захранване с пара  
 

2. Връщане на парата  
 
3. Клапан  
 
4. Проверовъшен клапан  
 
5. Уста 

 

ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ 
 

 

 
1. Клапан  
 
2. Проверовъшен клапан  
 

 



 

 

Свързване със сгъстен въздух (само за машини без компресор) 
 Свържете устройството към източник на сгъстен въздух с налягане между 800 ÷ 1000 кРа (8 

÷ 10 бара) може да предостави 230nl / ч 
 Продължете да се свързвате, както е посочено в модела. 

 

 
 
 
 



 

 

Описание на елементите по машината 

Ръкавна форма за петна 
Закрепете формите за петна на 
машината. 
 

 

 

 

Допълнителна поставка 
за дрехи  
 Поставете текстилната част n°1 в 

рамка n°2 
 
 Поставете рамката n°2 в 

предназначеното място за това.  
 

 
 

Паровъздушен пистолет  
Фиксирайте сепаратора на машината 
и включете щепсела n°1 към гнездото 
в задната част на машината n°2. 
 

 



 

 

 

Пистолет със сгъстен 
въздух 
Използва се за сушене на тъкани 
след почистващите операции. 

 

 
 

Пулвелизиращ пистолет 
за химикали 
Използва се за пръскане на течност 
по изцапано място. 
Впръскайте течност с въртеливото 
движение към центъра на петното; 
Дръжте пистолета на разстояние 1/2 
сантиметра от дрехата.  

 

Електрически пистолет 
с два бутона (изисква се 
само ако машината е 
оборудвана със S207) 
С натискане на зеления бутон, 
подайте пара върху дрехата. 
С натискане на бутона светло 
синьо, подсушете дрехата. 
Дръжте пистолета на разстояние 
от 1 сантиметър от дрехат.  
Tarare a 180÷200 °C 
 

 
 

 



 

 

Превключвател 
Той включва вакуума. 

 

Компресор със защита 
Той включва и изключва мотора. 

 

Крачен педал 
С натискане на педала n°1  
вакуума стартира. 
Мощният вакуум позволява 
сушене на дрехата. 
 

 
 
 



 

 

Инструкция за работа 
 

 

 

 

Последващата схема се отнася до данните, показани в следното: 
Пистолет за петна 
1. Въздух/парен пистолет (изисква се само за машина оборудвана със S207) 
2. Отвор за течност против петна 
3. Отвор за течност против петна 
4. Панел 
5. Вакуум бутон 
6. Защитен превключвател на компресора (изисква се само за машина оборудвана с компресор) 
7. Кран за източване 
8. Вакуум педал 
9. Пистолет за сушене  
10. Ръкавна форма (опция) 

Преди употреба 

Включване на машината 
 Включете линията и главния превключвател ON / OFF № 6. 
 Отворете парата и възвратни клапани (само за моделите с S207). 
 Поставете компресора защитен превключвател n ° 7 (само за машини с компресор) 



 

 

Почистващи операции 
 Поставете дрехата на масата или формата за петна № 11, № 9 натиснете педала, за да стартирате 

вакуум и се пристъпи към операция за чистене. 

Студени операции за чистене 
 Напълнете отвора № 3 с препарат, подходящ за петна. 
 Напълнете капачката № 4 с препарат, подходящ за омаслени петна  
 Дръжте пистолета за петна № 1 и пръснете върху петното на разстояние 1/2 сантиметра. с 

въртеливото движение към центъра на петното. 
 Подсушете изделието с пистолета за сушене № 10, като работите с бързо Зиг Заг 

движение. 

Горещи операции за чистене 
 Държте пистолет № 2 и пръснете върху петното с въртеливо движение от края към центъра на 

петното. Някои петна се разтварят много добре във вода. 
 Подсушете изделието, като работите с бързо Зиг Заг движение. 
 
 

След преключване на работа 
 
 Исключете главния прекъсвач на машината. 

 Затворете клапана за парата и клапана за кондензния клапан (само за машина оборудвана със  
S207) 

 Затворете клапана за въздух или изключете компресора. 

Безопастни инструкции  

Възможни рискове 
Остатъчните рискове са дефинирани като тези, получени от нормалното използване на машината, които 
не могат да бъдат премахнати от производителя. 
 
За да се избегне увреждане на имущество или на персонала, е необходимо да се придържат към 
следните мерки за безопасност. 
  
Кагато работите с MINISPOTTY и е под ел. напрежение: 
 
 Не разглобявайте частите на машината, преди да сте я изключили и отстранява щепсела от 

контакта.  
 Не работете с машини, с частично изложени или протрити кабели. 
 Никога не позволяват водата да влезе в контакт с машината: защото може да доведе до опасност от 

токов удар, късо съединение и повреда на машината. 
 

MINISPOTTY  има различни части, които достигнат изключително високи температури: 
 
 Не оставяйте машината без надзор; 
 Пазете всички запалими вещества далеч от машината, за да се избегне риска от пожар; 
 Не отваряйте тялото на машината докато тя работи, както и поне два часа след като е била 

изключена, за да се избегне изгаряне; 
  

MINISPOTTY генерира гореща пара: 
 
Стойте настрана от струята на парата за да се избегне изгаряне. 
 Цялото налягане на парата излиза през вентилиционна система. 
 Когато премествате устройството, се уверете, че машината е позиционирана както трябва. 
 Изхвърляйте отпадъчните части в съответствие с действащите норми. 
 



 

 

Демонтаж 
При преместване на машината се уверете, че: 
 Цялото налягане на парата излиза през вентилиционна система. 
 За машина снабдена с компресор, изчистете маслото от компресора 
 Когато премествате устройството, се уверете, че машината е позиционирана както трябва. 

 

Демонтаж и изхвърляне 
При преместване на машината се уверете, че: 

 Цялото налягане на парата излиза през вентилиционна система. 
 За машина снабдена с компресор, изчистете маслото от компресора 
 Когато премествате устройството, се уверете, че машината е позиционирана както трябва. 
 Изхвърляйте отпадъчните части в съответствие с действащите норми. 

 

Профилактика 
Преди извършването на какъвто и да било контрол на операциите: 
 Изключете ел. напрежение от машината чрез премахване на щепсела от контакта. 
 Изчакайте поне два часа след като машината е изключена и ч проверете, така че всички части на 

уреда са охладени.  

 Обичайна профилактика 
Обичайната поддръжка е тази, която може да се извършва от оператора  

Седмична профилактика 
 Чистете корпуса със мека и гладка кърпа. 

 

Внимание – не използвайте агресивни  препарати или 
разтворители 
 

 
 Проверете визуално дали връзките към отводнителната система и към  

водоснабдителната система ( ако има) е затегната здраво 
 Проверете внимателно, дали откритите електрически кабели са в добро   състояние или се нуждаят 

от поправка 
 Проверете дали всички открити тръби и маркучи са в добро състояние и не са пречупени 

Внимание – Не използвайте устройството ако не изглежда в 
добро състояние или ако има нужда от ремонт. 

 
 почистване на филтъра 

 
 
Периодична профилактика 
 Демонтирайте капак от неръждаема стомана показан на таблицата B602 N ° 11 и почистете. 

Зацапването по вакуум тръбите.  
 Демонтирайте панела n ° 5 и почистете сепаратора. 

 

Извънредни операции за поддръжка 
Извънредни операции за поддръжка са тези операции, които изискват специализиран персонал 
Поддръжката, описана в тази глава, трябва да се извършват само от специализиран персонал. 

 
На всеки 6 месеца: 
Електричекска верига  

 Електрическите връзки да се проверяват дали са закрепени правилно и не се окисляват; 



 

 

 Проверете изправността на кабели, проводници и електрически компоненти . 

Парна верига ( само за тези които са свързани към пара)  
 Уверете се, че всички парни и кондензни точки са добре затегнати и не представляват изтичане.  

 

Проблеми и тяхното отстраняване 
Следната таблица на практика показва най-често срещаните типове неизправности. Дясната колона показва 
кой трябва да извършва този вид операция: буквата U показва, че тази неизправност може лесно да бъде 
разрешена от оператора, а буквата А показва, че неизправност трябва да се отстрани с нашата техническа 
помощ. За всеки тип неизправност, която не е опомената в тази таблица, или в случаите, когато след като е 
извършена определена поддръжка, ще се прекъсне използването на машината и веднага трябва да се свържете 
с нашия технически център за помощ. 

 

Проблем Възможни 
причини 

Какво трябва да се направи  

Недостатъчно 
засмукване 

а – материала и 
калъвката пречат на 
подаването на въздуха 
б – регулирането на 
засмукването е в 
затворена позиция 

а – подменяне 
 
 
 
б – преместете позицията 

U 
 
 
 
A 

При натискане на 
педала за 
всмукване, 
вакуумния  мотор 
не се  чува 

а – машината е 
изключена 
б – дефектирал 
микропрекъсвач на 
педала 
в -  дефектирал вакуумен 
мотор 

а – завъртете главния превключвател 
 
б – поправка/замяна на части 
 
 
в - поправка/замяна на части 

U 
 
A 
 
 
A 

Нагреваемия 
плот е студен 

а – машината е 
изключена 
б – термостата е 
настроен на 0 
в – термостата е 
дефектирал 
г – нагреваемите 
елементи на плота са 
дефектирали 

а – завъртете главния превключвател 
 
б – регулирайте термостата на желаната от вас 
температура 
в - поправка/замяна на части 
 
г – замяна на частите 

U 
 
A 
 
A 
 
A 

Не излиза течност 
от пистолета за 
петна 

а - приток на въздух в 
системата за петна 
б- запушване на филтъра 
поставя в пистолета 
в –дефектирал пистолет 
за петна 

а – подмяна 
 
б – почистване 
 
в - подмяна 

U 
 
U 
 
A 
 

 
 
 

Премахване на електрическо или електронно оборудване като 
отпадък (WEEE) в Европейския съюз 
Този символ върху продукта или опаковкатаа показва, че този 
продукт е обект на разделно събиране на отпадъците. Ваша 
отговорност е да изхвърлите този отпадък. Рециклирането на този 
отпадък ще помогне да запазим природните ресурси. Рециклирането 
помага за запазването на човешкото здраве и околната среда. За 
повече информация относно къде можете да хвърлите вашия 
отпадък за рециклиране, моля свържете се с вашият доставчик, от 
когото закупихте продукта. 
 


