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Enne tööle asumist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke juhend alles. 
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I Ohutusjuhised 

HOIATUS! 

Et vältida tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste tekkimise ohtu, tutvuge enne seadme 

kasutamist kõikide ohutusjuhiste ja hoiatusmärgistega. Tolmuimeja kasutamine on ohutu 

ja turvaline, kui seda kasutatakse selleks ette nähtud puhastustöödel. Edasiste kahjude või 

kehavigastuste vältimiseks tuleb kahjustunud elektrilise või mehaanilise detaili puhul 

seade ja/või tarvik lasta pädevas hooldusfirmas või valmistajatehases remontida, alles 

seejärel võib tolmuimejat uuesti kasutada. 

Lugege ja järgige kõiki allesitatud ohutusjuhiseid. 

 Enne seadme kasutamist veenduge, et seadme andmesildil toodud sagedus- ja 

pingeväärtused vastaksid vooluvõrgu parameetritele. 

 Ärge lahkuge seadme juurest, kui see on vooluvõrku ühendatud. Enne seadme 

hooldust või kui seadet ei kasutata, eemaldage toitejuhe alati pistikupesast. 

 Kui toitejuhe või pistik on kahjustunud, ärge seadet kasutage. Juhtme 

eemaldamiseks vooluvõrgust võtke kinni pistikust, mitte juhtmest. Ärge puutuge 

pistikut või seadet, kui teie käed on märjad. Enne seadme eemaldamist 

vooluvõrgust lülitage kõik juhtseadised välja. 

 Ärge tõmmake või kandke seadet toitejuhtmest kinni hoides, ärge jätke juhet 

suletud ukse vahele ning ärge tõmmake juhet ümber teravate servade või 

nurkade. Ärge liikuge seadmega üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe kuumadest 

pindadest eemal. 

 Hoidke juuksed, avarad rõivad, sõrmed ja kõik muud kehaosad seadme avadest 

ning liikuvatest detailidest eemal. Ärge asetage avaustesse mis tahes esemeid ja 

ärge kasutage seadet, kui selle avaused on ummistunud. Hoidke avaused 

tolmust, riidekiududest, juuksekarvadest ja mis tahes muudest õhuvoolu 

takistada võivatest materjalidest puhtad. 

 Tähelepanu! Ärge kasutage seadet tervisele ohtlikke aineid sisaldada võiva 

tolmu koristamiseks. 

 Ärge kasutage seadet kergesti süttivate ja tuleohtlike vedelike (näiteks bensiini) 

koristamiseks. Vältige töötamist ka tuleohtlike vedelike läheduses. 

 Ärge kasutage seadet põlevate või suitsevate esemete (sigaretid, tikud, kuum 

tuhk) koristamiseks. 

 Seade ei sobi kasutamiseks väikestele lastele ja terviseprobleemidega isikutele. 

Laste puhul tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks. Seadet trepil kandes 

tuleb olla eriti ettevaatlik. 

 Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, on maha kukkunud, kahjustada saanud või 

vette sattunud, viige see hoolduskeskusesse või edasimüüjale. 

 Kasutage seadet üksnes koos valmistaja poolt soovitatud lisatarvikutega ja selles 

juhendis kirjeldatud eesmärkidel. 

 Peske tolmukotti sooja vee ja pesuaine lahusega ning kuivatage seda alati peale 

kasutamist. Märga tolmukotti pole lubatud kasutada. 
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II Seadme käivitamine ja kasutamine 

Kontrollige, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis (asendis „0”). Imivooliku 

ühendamiseks vastava sisendi külge suruge imivoolikut sisendisse, kuni see 

oma kohale klõpsab (imivooliku eemaldamiseks seadme küljest vajutage 

vabastusnuppu ja eemaldage voolik sisendist). Seejärel ühendage kaks toru 

vooliku üleminekukoha külge. Tagamaks, et torud on korrektselt paigaldatud, 

keerake neid. Paigaldage torule vastav otsak. Otsak tuleb valida koristatava 

materjali tüübist lähtuvalt. Ühendage pistik sobivasse pistikupessa. Mootori 

käivitamiseks vajutage toitelüliti asendisse „1”. Seadmel on kaks mootorit ja 

kaks toitelülitit – kummagi mootori jaoks eraldi. 

Märkus! Märgkoristus 

Seade on varustatud ujukiga, mis vedeliku maksimaalse nivoo saavutamisel 

lülitab masinat läbiva õhuvoolu välja. Sellega seoses muutub oluliselt mootori 

hääl ja väheneb imemisvõimsus. Sellisel juhul lülitage seade välja. Tõmmake 

pistik pistikupesast välja. Tühjendage mahuti. 

 

III Tühjendamine pärast märgkoristust 

Enne mahuti tühjendamist eemaldage tolmuimeja vooluvõrgust. Pärast vedelike 

koristamist tuleb mahuti ja ujukisüsteem alati tühjendada ning puhastada. Ärge 

kunagi kasutage vedelike koristamiseks seadet, mille ujukisüsteem pole 

paigaldatud. 

 

a. Vabastage riiv, tõmmates alumist osa senikaua väljapoole, kuni mootori 

ülemine osa vabaneb. Tõstke mootori ülemine osa üles. 

b. Ühendage imivoolik sisendi küljest lahti, vajutades ühenduse küljes olevat 

nuppu alla. Seejärel tõmmake voolik välja. 

c. Mahuti tühjendamiseks kallutage seda tahapoole ja juhtige vedelik näiteks 

kanalisatsioonitrappi. Enne kui paigaldate mootori ülemise osa tagasi, 

pühkige ujuki klapp ja korpus niiske riidelapiga puhtaks. 

d. Asetage mootori ülemine osa mahuti peale tagasi. Lukustage riivid. 

 

IV Tühjendamine pärast kuivkoristust (kõikide mudelite puhul) 

Enne tühjendamist eemaldage seade vooluvõrgust. Kontrollige tolmukotti. 

Täituvuses veendumiseks kontrollige tolmukotti. Vabastage riivid, tõmmates 

neid senikaua väljapoole, kuni mootori ülemine osa vabaneb. Tõstke mahuti 

peal olev mootori ülemine osa üles. 

Vajaduse korral vahetage tolmukott välja. 

Pärast tühjendamist asetage mootori ülemine osa mahuti peale tagasi. Lukustage 

riivid. Ärge kunagi koristage kuivi materjale, kui tolmukott pole paigaldatud. 
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Tolmuimeja imemisvõimsus sõltub tolmukoti suurusest ja kvaliteedist. Seetõttu 

kasutage üksnes originaaltolmukotte. 

 

V Pärast kasutamist 

Kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pistikupesast. Kerige toitejuhe seadme poolt 

alustades kokku. Toitejuhtme võib kerida ümber mootori ülemise osa küljes olevate 

konksude. 

 

 

VI SPETSIFIKATSIOON 

 

Mudeli nr Võimsus, W Vaakum, kPa Mahutavus, l Tarvik, mm Funktsioon 

1230 1200 > 19 30 40 MÄRG ja KUIV 

2070 2000 > 20 70 40 MÄRG ja KUIV 

3080 3000 > 20 80 40 MÄRG ja KUIV 

 

 

VII Standardsed lisatarvikud 

Diameeter: 32 mm 

1 Imivoolik koos kahe 

üleminekuga 

2 Teleskooptoru 

3 Kuiva põranda otsak 

4 Märja põranda otsak 

5 Piluotsak 

6 Diivaniotsak 

7 Tolmuhari 

 

 

Diameeter: 40 mm 

1 Imivoolik koos kahe 

üleminekuga 

2 Metalltoru 

3 Kuiva põranda otsak 

4 Märja põranda otsak 

5 Tolmuhari 

6 Piluotsak 

 


