
Mirage tolmuimeja kasutusjuhend.
Mudelid

Derby-V215-215 Tele-503-423-433-623-633-623-Cyclon

Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne, kui hakkate kasutama imurit. Säilitage
kasutusjuhend alles kogu seadme ekspluatatsiooni vältel. Veenduge, et kasutaja loeks
läbi käesoleva kasutusjuhendi, järgiks siin olevaid ettekirjutusi ja hoiatusi.
Kasutage imurit vaid selleks ettenähtud tööde jaoks. Imuri kaitseklass on II, aga
Telekontrolliga imuri kaitseklass on I. Kõik reguleeringud on tehtud tehases ja on
pitseeritud ning nende muutmine on keelatud.
Telekontrolliga seadet tohib kasutada ainult tasasel ja kõval pinnal. Ärge liigutage
imurit töötamise ajal. Selle hoiatuse eiramisel võivad olla rasked tagajärjed. Imurit ei
tohi kasutada plahvatus ja sööbimisohtlikus keskonnas. Veenduge, et pistikus oleks
piisavalt võimsust ja vajadusel tõstke võimsust.

Seadmega võib teha tööd ainult sisetingimustes. Kasutada võib imurit põrandate,
autode, seadmete ja pindade puhastamiseks nii standardvarustusega, kui ka tehase
poolt valmistatud lisaseadmetega.
Mõned näited valest kasutamisest:
-imuri kasutamine vihmas või lumesajus
-tuleohtlike ainete imemin
-imuri kasutamine silmade, kõrvade või suu läheduses
-imuri kasutamine inimeste ja loomade puhastamiseks
-imuri liigutamine elektrijuhtmest
-imuri kasutamine katkise elektrijuhtmega
-imuri puhastamine surveveega
-imuri kasutamine, kui kasutaja käed või/ja jalad on märjad
-imuri kasutamine, kui see on lahti võetud
-imuri jahutusavade sulgemine
-Telekontrolli pistikus üle 1500W võimsusega seadmete kasutamine

Ettevalmistus tööks.

Võtke imur pakendist välja ja veenduge, et seade oleks terve ja korras. Kui avastate
mingeid vigu või katkiseid detaile, ärge kasutage imurit ja võtke ühendust müüjaga.
Imuri kasutaja peab veenduma, et töökeskkond oleks turvaline. Ei saa teha tööd
plahvatusohtlikus ja söövitavas keskonnas. Kunagi ei tohi kasutada imurit bensiini,
nafta, leotuvedelike imemiseks.

Pealmise osa eemaldamine.

Ühendage seade vooluvõrgust lahti, avage mõlemad plastikkonksud ja eemaldage
pealmine osa. Tagasi pannes veenduge, et pealmine osa satuks õigesse kohta ja
konksud oleksid korralikult kinni.

Elektriga ühendamine.

Veenduge, et pistikus kuhu ühendate imuri, oleks piisavalt voolutugevust ja pinget.
Veenduge, et elektrijuhe ei satuks autoratta või millegi muu alla. Nende
turvalisusnõuete eiramine katkestab garantii ja ei kuulu korvamisele.



Elektrilöögist hoidumine.

Enne hooldust või puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Veenduge enne
seadme kasutusevõttu, et kõik paneelid oleksid korralikult küljes. 
Selle turvalisusnõude eiramine võib viia elektrilöögini.

Seadme kasutamise üldnõuded.

Ärge kasutage imurit, kui teie käed või jalad on märjad.
Ärge kasutage imurit ilma kaitseriietuseta.
Ärge vedage seadet juhtmest ja ärge tõmmake juhtmest pistikut välja.
Ärge lubage kasutada seadet lastel, noortel ja alkoholijoobes isikutel.
Ärge lubage olla kõrvalistel isikutel seadme läheduses.
Ärge kasutage imuris vihmas ja lumesajus.
Ärge katke kinni jahutus- ja ventilatsilooniavasid.
Katkestage töö kohe, kui ilmnevad vead, võõrad hääled töös ja ärge remontige seadet
ise, vaid viige see müüja juurde.
Ärge kasutege seadet, kui elektrijuhe on vigastatud.
Ärge puhastage imurit surveveega.
Kasutage tööriietust (kindad, mask jne).

Imuri kasutamine.
Asetage tolmufilter konteineri sisse, kui kasutate seadet tolmuimejana.
Seade käivitatakse lülitist, mis asub pealmise osa küljes. Kui seadmel on kaks või
kolm lülitit, võib neid kasutada üheaegselt ja ka ühekaupa. Käivitage ja lülitage seade
välja vaid lülititest. Ärge kunagi käivitage või lülitage seadet välja pistiku
väljatõmbamisega.

Imuri kasutamine Telekontrolli seadmega.
Ühendage kasutatav elektriline tööriist imuri pistikusse ja imemisvoolik tööriista
külge. Lülitage imur lülitist sisse asendisse II. Telekontroll seade lülitab imuri sisse ja
välja vaid siis, kui töötab elektriline tööriist. Kui tahate kasutada imurit tavalise
imurina, lülitage lüliti asendisse I.
Ärge ühendage Telekontrolli pistikusse üle 1500 W võimsusega seadet. Ühendage
tööriista imuriga vaid siis, kui imur on välja lülitatud või pistikust väljas.
Ärge kasutage imurit tsemendi või segu imemiseks, see kahjustb konteinerit ja
mootorit jäädavalt. Seadet võib kasutada eriti peene tolmu imemiseks vaid siis, kui on
asetatud spetsiaalne peenfilter. Puhastage filtrit võimalikult tihti, see aitab ära hoida
ebameeldivad lõhnad ja peab imuri mootori heas korras.Vahetage filter kohe, kui see
on eriti ummistunud või kulunud. Selle töö juures kasutage kaitsevahendeid, nagu
kindad ja mask.
Hooldus.

Seadme hooldust võivad teha vaid selleks ettevalmistatud isikud. Eemaldage alati
pistik seinast, kui hakkate tegema hooldust. Peale hoolduse tegemist veenduge, et
kõik paneelid oleksik korralikult kinnitatud ja kruvid kinni.



Filtri puhastamine. 

Puhastage filtrit kas suruõhu või harja abil. Samuti võib filtrit pesta veega, aga enne
kasutuselevõttu veenduge, et filter oleks täiesti kuiv. Vahetage filter kohe, kui see on
eriti ummistunud või kulunud. Selle töö juures kasutage kaitsevahendeid, nagu kindad
ja mask.

Konteineri puhastamine.

Kontrollige regulaarselt konteineris prügitaset ja ärge laske täituda konteinerit
täielikult, see võib kahjustada mootorit ja konteinerit. Kuivatage ja puhastage
konteriner korralikult, enne kui võtate ta kasutusele. Nii väldite prügi kihistumise
konteineris. Selle töö juures kasutage kaitsevahendeid, nagu kindad ja mask. Vältige
mõlkide tekkimist konteinerisse, selle tulemusel võib pääseda õhk kontrinerisse ja
töövõime langeb märgatavalt.

Vead ja nende parandamine.

Viga. Põhjus. Parandamine.

Elektrit pole. Juhe, mootor või lüliti Kontrollige pistikut
on rikkis. Võtke ühendust 

teenindusega.

Pelmisest osast tuleb Filter on valesti pesas. Paigaldage filter.
tolmu. Filter on rebenenud. Vahetage filter.

Võimsus on märgatavalt Filter umbes. Puhastage filter.
Langenud. Voolik on umbes. Puhastage voolik.

Konteiner on täis. Tühjendage anum.

Mootor teeb tugevat Filter umbes. Puhastage filter.
häält. Voolik on umbes. Puhastage voolik.

Konteiner on täis. Tühjendage anum.


