
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации помпы для накачивания 

питьевой бутилированной воды 

«HotFrost» модель A12 

 

Інструкція з експлуатації електричної помпи  для 

накачування бутильованої води " HotFrost"  модель A12 

 
 
 
Помпа «HotFrost» модель А12  поможет легко и быстро налить 

воду из 19-ти литровых бутылей. Практичная, удобная, надежная 

и легкая в применении помпа будет незаменимым помощником 

дома, в загородном доме, в офисе, в любых общественных 

учреждениях, на пикниках. 

 

Помпа «HotFrost» модель А12 допоможе легко і швидко налити 

воду з 19-ти літрових бутлів. Практична, зручна, надійна і легка в 

застосуванні помпа буде незамінним помічником вдома, в 

заміському будинку, в офісі, в будь-яких громадських установах, 

на пікніках. 

 

 

 



Подготовка к использованию и использование помпы. 
1. Освободить помпу от упаковки и упаковочных 

материалов. 

Внимание! Упаковочные материалы  (например, 

полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть 

опасными для детей и домашних животных — они могут 

стать причиной удушья! Храните упаковочные 

материалы в недоступном для детей и домашних 

животных месте. 

2. Перед эксплуатацией тщательно ополосните трубку 

помпы, промойте в проточной воде носик помпы. 

Внимание! Не допускается погружение целиком помпы 

в воду, допускается прямое соприкосновение с водой 

только трубки, крышки и носика помпы. 

3. Для подготовки новой бутыли к использованию 

необходимо: протереть горло бутыли, затем удалить 

пластиковую пробку, потянув за язычок. 

4. Фиксирующее кольцо наденьте на горлышко 

бутыли резьбой вверх, затем опустите трубку помпы в 

бутыль и закрепите корпус помпы на надетом 

фиксирующем кольце путем навинчивания. 

5. Плотно вставьте носик в отверстие на корпусе 

помпы. 

6. Помпа готова к использованию.  

7. Для подачи воды необходимо подставить под носик 

помпы ёмкость, которую необходимо наполнить, поставить выключатель помпы, 

расположенный на верхнем колпачке корпуса помпы, в положение «ON». Набрав 

нужное количество воды, переключите выключатель помпы в положение «OFF»  для 

прекращения подачи воды. Внимание! При первом использовании помпы слейте через 

помпу около одного литра воды, чтобы очистить помпу от возможных внутренних 

заводских загрязнений. Не используйте эту воду для питья и приготовления пищи. 

8. Допускается использование помпы со всеми видами питьевых жидкостей с 

минимальным коэффициентом вязкости. После использования других жидкостей 

кроме воды промойте трубку и носик помпы водой и слейте достаточное количество 

воды через помпу как при первом использовании. 

9. Если помпа долго не используется, необходимо снять её с бутыли. 

10. Для снятия помпы с бутыли поверните её корпус влево относительно бутыли и 

отвинтите от фиксирующего кольца. Затем вытащите трубку помпы из бутыли. 

Просушите помпу. 

11. Помпу необходимо содержать в чистоте – мыть трубку и носик помпы, протирать 

влажной тряпочкой корпус помпы. Никогда не используйте  для чистки помпы 

абразивные чистящие вещества, а также чистящие вещества, содержащие активные 

растворители (например: бензин, керосин, ацетон). 

12. Помпу необходимо беречь от механических повреждений. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

1) Использовать помпу с разного рода химическими кислотами и жидкостями 

горячее 60 градусов, а также с легко воспламеняемыми жидкостями. 

2) Погружать помпу в воду целиком и допускать прямого контакта с водой 

корпуса помпы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Конструкция помпы не позволяет полностью выкачивать воду из 

бутыли, поэтому обычно на дне бутыли остается  вода.  

Гарантия производителя 
Производитель предоставляет гарантию на помпу 1 месяц со дня продажи при 

условии соблюдения правил эксплуатации и применения. Гарантия 

распространяется только на заводские дефекты. Естественный износ продукции и 

механические повреждения гарантийными случаями не являются! 

В среднем помпа рассчитана на перекачивание 1000 литров воды. 

Гарантия действительна только при предъявлении кассового чека или иного 

документа, подтверждающего покупку помпы. 

 

Підготовка до використання і використання помпи. 
1. Звільнити помпу від упаковки і пакувальних матеріалів.   

Увага! Пакувальні матеріали  (наприклад, поліетиленова плівка, пінопласт) можуть 

бути небезпечними для дітей і домашніх тварин - вони можуть стати причиною задухи! 

Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей і домашніх тварин місці. 

2. Перед експлуатацією ретельно промийте трубку помпи, промийте в проточній воді 

носик помпи.  

Увага! Не допускається занурення помпи повністю в воду, допускається прямий 

контакт з водою тільки трубки, кришки і носика помпи. 

3. Для підготовки нової бутлі до використання необхідно: протерти горло бутлі, 

потім видалити пластикову пробку, потягнувши за язичок. 

4. Фіксуюче кільце надіньте на шийку бутля різьбленням вгору, потім опустіть трубку 

помпи в бутель і закріпіть корпус помпи на надітому фіксує кільці шляхом 

загвинчування.  

5. Щільно вставте носик у отвір на корпусі помпи. 

6. Помпа готова до використання. 

7. Для подачі води необхідно підставити під носик помпи ємність, яку необхідно 

наповнити, поставити вимикач помпи, розташований на верхньому ковпачку корпусу 



помпи, в положення «ON». Набравши потрібну кількість води, переведіть вимикач 

помпи в положення «OFF» для припинення подачі води. 

Увага! При першому використанні злийте через помпу близько одного літра води, щоб 

очистити помпу від можливих внутрішніх заводських забруднень. Не використовуйте 

цю воду для пиття і приготування їжі. 

8. Допускається використання помпи з усіма видами питних рідин з 

мінімальним коефіцієнтом в'язкості. Після використання інших рідин крім води 

промийте трубку і носик помпи водою і злийте достатню кількість води через помпу 

як при першому використанні. 

9. Якщо помпа довго не використовується, необхідно зняти її з бутлі. 

10. Для зняття помпи з бутлі поверніть її корпус вліво щодо бутлі і відкрутіть від 

фіксуючого кільця. Потім витягніть трубку помпи з бутля. Просушіть помпу. 

11. Помпу необхідно утримувати в чистоті - мити трубку і носик помпи, 

протирати вологою ганчіркою корпус помпи. Ніколи не використовуйте для 

чищення помпи абразивні засоби для чищення, а також засоби для чищення, що 

містять активні розчинники (наприклад: бензин, гас, ацетон).  

12. Помпу необхідно берегти від механічних пошкоджень. 

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

1. Використовувати помпу з різного роду хімічними кислотами і рідинами гарячіше 

60 градусів, а також з легкозаймистими рідинами. 

2. Занурювати помпу в воду повністю і допускати прямого контакту з водою корпусу 

помпи. 

ПРИМІТКА: 

Конструкція помпи не дозволяє повністю викачувати воду з бутля, тому зазвичай на 

дні бутля залишається вода.  

Гарантія виробника 

Виробник надає гарантію на помпу 1 місяць з дня продажу за умови дотримання 

правил експлуатації і застосування. Гарантія поширюється тільки на заводські 

дефекти. Природний знос продукції і механічні пошкодження не є гарантійними 

випадками! 

В середньому помпа розрахована на перекачування 1000 л. води. 

Гарантія дійсна тільки при пред'явленні касового чека або іншого документа, що 

підтверджує купівлю помпи. 

                              


