TOLMUIMEJA KASUTUSJUHEND
1. Soeta tanklakassast zetoonid vastavas koguses. Tavaliselt kulub auto
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

puhastamiseks 20 minutit.
Pargi auto puhastatava küljega tolmuimeja poole nii, et ei vigasta
töökäigus autot.
Sisesta zetoon ja alusta puhastamist.
Korda protseduur auto teise poolega.
Vajadusel osta zetoone juurde.
Koristamise lõpus seiska masin stopp nupuga.
Koristamise lõpus aseta voolik tagasi vedru alusele.
Olete tänatud, kui käitute heaperemehelikult.

NB!
Pane tähele, et tolmuimeja tõmbab sisse kõik esemeid, mis mahuvad
vooliku avast!
• Ei ole lubatud vedelike sattumine tolmuimejasse!
• Ei ole lubatud tõmmata tuhatooside sisu, põlevaid ja hõõguvaid esemeid!
•

See on plahvatusohtlik!
Inimesi ja loomi ei tohi selle seadmega puhastada.
Madalatel temperatuuridel ei tohi masinaid väljas kasutada.
Seadme kasutamisel ohtlikes piirkondades (nt.tanklates) tuleb järgida
ohutuseeskirju.
• Mõned ained võivad imiõhu keerises moodustada plahvatusohtliku auru
või gaasisegu.
• Ärge kunagi kasutage imurit järgmiste ainete eemaldamiseks:
-plahvatusohtlikud võ kergesti süttivad gaasid, vedelikud ja tolm
(reaktiivne tolm)
-reaktiivne metalltolm (nt. alumiinium, magneesium, tsink) ühenduses
tugevasti leeliseeliste ja happeliste puhastuvahenditega
-lahjendamata kanged happed ja alused
-orgaanilised lahused (nt. bensiin, värvilahustid atsetoon, kütteõli).
•
•
•

Käsitsemine
•

Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Arvestama peab
kohapeal valitsevate oludega ning töötamisel seadmega tuleb
silmas pidada kolmandaid isikuid, eriti lapsi.

•
•

•

•
•

Ärge kunagi jätke seadet järelvalveta.
Masinat tohivad kasutada ainult isikud keda on seadme
käsitsemise instrukteeritud või kes on tõestanud oma võimeid
masina käsitsemiseks ning kellele on kasutamine otseselt
ülesandeks tehtud.
Masin ei ole ettenähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete võimetega inimeste poolt ega inimeste
poolt, kellel puuduvad vastavad kogemused/teadmised, välja
arvatud juhul, kui nende üle teostab järelvalvet või neid
juhendab seadme kasutamise osas inimene, kes nende
turvalisuse eest vastutab.
Lapsed peavad olema järelvalve all, tagamaks, et nad masinaga
ei mängi.
Viige tööd seadme juures alati läbi sobivate kinnastega.
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HOOLDAJA TOIMINGUT
Tehnohooldus
Enne seadme puhastamist ja hooldamist ning detailide vahetamist tuleb
seade välja lülitada ja võrgutoitel seadmete puhul võrgupistik välja
tõmmata. Teisele funktsioonile ümberseadmisel tuleb masin välja lülitada.
Remonttöid tohivad teha ainult volitatud klienditeenindused või vastava ala
spetsialistid, kes tunnevad kõiki asjaomaseid ohutuseeskirju.
Ärge unustage turvakontrolli vastavalt ärilistel eesmärkidel kasutatavate
mobiilsete seadmete jaoks kohapeal kehtivatele eeskirjadele.

Lisavarustus ja varuosad
Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib.
Originaaltarvikud ja- varuosad annavad teile garantii, et seadmega on
võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.

Kuivimur

Masin on ettenähtud ainult kuivimuks ning väljas tohib seda
märgades tingimustes kasutada ja hoida ainult juhul, kui masin on
vastavalt tähistatud.
- Seade ei sobi tervisele ohtliku tolmu imemiseks.
-

Päeva rutiin:
• Kontrolli kas seade töötab korrektselt.
• Kontrolli vooliku ja otsiku töökorda- et ei oleks vigastatud
• Kontrolli prügiämbrit –vajadusel tühjenda see
• Kui seadme töö on häiritud- puhasta filter
• Tühjenda zetooni kast.
Nädala rutiin- regulaarne
Puhasta filter. NB! Kui filter on pestud veega, ei tohi seda tagasi panna enne
täieliku kuivamist.
Meie soovitus- soetage varufilter.
Vajadusel asenda vana filter uuega.
Hoia seadet puhtana nii väljast- kui ka seest.
See on kõik mis vajalik, et hoida seadet heas töökorras ja minimiseerida
vajadust suuremaks remondiks.

