
KASUTUSJUHEND  

Mirage seeria vee- ja tolmuimejad: 

Mirage 215-215 Tele-423-429 Tele Pneumo-433-503-503 Plast-623-633 

 

NB! Käesolev juhend tuleb hoolikalt enne seadme kasutamist läbi lugeda ning käikidest 

punktidest selgelt aru saada. 

Käesolev kasutusjuhend säilitage tulevase vajaduse jaoks. 

Varustus on sobiv tolmu ja vedelike imemiseks. Seade on vastupidav ja võimas, kerge kasutada 

ning koos lisatarvikutega on tegemist väga tõhusa tööriistaga sügava ja kiire puhastamise jaoks. 

Varustus on sobiv kollektiivseks kasutamiseks näiteks hotellides, koolides, haiglates, tööstustes, 

ladudes, poodides, kontorites ja kodudes. 

 

KIRJELDUS  JA KOOSTE 

A- Mootoriplokk 

B- Lüliti 

D - Ujuk- selle eesmärk on takistada imemise ajal vedeliku sattumist mootoriblokki. 

E- Paaki paigaldatav polüesterfilter tolmu imemiseks. Eemaldage vedelike imemise ajaks. 

F- Mootorploki paagi külge kinnitamise haagid. 

G- Imemise sisselase. 

H- Paak.  

L- Voolik. 

M- Toru. 

N- Üleminek. 

O- Ühenduslüli. 

P- Ümar hari. 

Q- Lame piik. 

R- Tolmu tööriist. 

S- Vedelike tööriist. 

T- Vaiba tööriist. 

TÄHELEPANU  Masina hea tõhususe säilitamiseks tuleb pärast iga kasutuskorda puhastada 

polüesterfiltrit. 

 

 

 



KASUTUSJUHISED 

 

-Asetage riidest filter paaki (joonis 1). 

-Paigaldage päis paagile ja blokeerige haakidega( joonis 3). 

- Ühendage voolik sisselaskele( joonis 4) 

- Ühendage ühenduslüli ja pikendused vooliku teise otsa( joonis 5). 

-Valige sobiv otsik(joonis 6). 

-Ühendage  pistik vooluvõrku ja lülitage masin sissse(joonis 7). 

- Näide lameda piigi kasutamisest(joonis 8) 

- Näide ümara harja kasutamisest(joonis9). 

- Näide harja kasutamisest põranda puhastamisel( joonis 10). 

- Kui teil on olemas paberkott, asetage see paagis deflektorile(joonis 12). 

 

VEDELIKE IMEMINE/KASUTUSJUHISED 

Eemaldage riides filterkott (joonis2). 

Paigaldage päis paagile ja blokeerige haakidega( joonis3). 

Ühendage voolik sisselaskele( joonis 4). 

Ühendage pikendusvoolik teise otsa(joonis 5). 

Ühendage vedelike tööriist (joonis 6). 

Ühendge pistik vooluvõrku ja lülitage masin sisse ( joonis 7). 

Näide vedelike tööriista ksutamisest (joonis 11) 

 

LISATARVIKUTE KASUTAMINE 

Näide vaiba tööriista kasutamisest (joonis 13). 

 



JUHISEID TULEB RANGELT JÄRGIDA 

Pakkimisel kasutatud komponendid (nt plastikkotid) võivad olla ohtlikud: hoidke need lastele ja 

loomadele kättesaamatus kohas. 

Masina kasutamine  siin märkimata otstarbel  võib olla ohtlik ja seda tuleb vältida. 

Imemisotsikut tuleb hoid kehast eemale, eriti  õrndest kohtadest, nagu silmad, kõrvad ja suu. 

Varustus tuleb kasutamisks  õigesti kokku panna. 

Veenduge, et vooluvõrgu pesa sobib masina vooluvõrgu pingele. 

TÄHELEPANU:  need masinad ei ole mõeldud tervisele ohtliku tolmu ega 

kergestisüttivate/plahvatusohtlike ainete kogumiseks. 

Ärge imege aineid, mis võivad varustust kahjustada (nt. klaasitükid, metallijäätmed,jne). 

Ärge jätke varustust kasutamise ajal järelvalveta. 

Eemaldage pistik vooluvõrgust enne masinal hooldustööde läbiviimist. Eemaldage pistik ka siis, 

kui masin tuleb jätta järelvalveta. 

Voolukaablit ei tohi kasutada masina tõmbamiseks ega tõstmiseks. 

Masinat ei tohi puhastamiseks kasta vette ega pesta survepesuriga. 

Kontrollige regulaarselt voolukaablit lõhenemisest või vananemisest tulenevate kahjustuste 

suhtes.  Asendage  kaabel  enne kasutamist. 

Kui kaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada tootja juures või tema teeninduskeskuses või igal 

juhul vastavaid oskuseid omava isiku poolt, et vältida ohtu. 

Veenduge pikenduskaabli kasutamisel, et kaabli näitajad sobiksid varustusega. Ärge kasutage 

kaablit  kokkukerituna, sest see võib põhjustada pinge langemist või ülekuumenemist.  

Hoidke alati kuivana. 

TÄHELEPANU:  lülitage vahu või vedeliku lekkimise korral koheselt välja. 

Veenduge , et ujuk ei  ole kahjustunud ning, et miski ei takistaks selle kerkimist. Ujuki 

eesmärgiks on imemise peatamine kui paak on täis või kui masin peaks kogemata ümber 

kukkuma. 

Kui masin kukub ümber on soovitav see enne väljalülitamist püsti keerata. 

Seda varustust ei tohi kasutada  vee kogumiseks mahutitest, tualettisest, vannidest jne. 

Agressiivseid lahusteid ja puhastusvahendeid ei tohi kasutada. 

Teenindust ja remoti võib läbi viia ainult kvalifitseeritud personal.  Asendusosad peavad olema  

tootja originaalvaruosad. 

Tootjat ei saa teha vastutavaks kahjustuste/vigastuste eest isikutele või varale, mis on tekkinud 

masina vale kasutamise tõttu protseduuridel, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud. 

 

 

 

 



MÜRATASE 

Väärtused mõõdetud vstavalt EN60704-1 (1996)/EN 60704-2-1 (2000) reeglitele. Masina 

helirõhu taseme mõõt A on <85 dB(A) 

Sobimatu toite tingimustel võib masin põhjustada ajutisi pingelanguseid. 

Elektriseadmeid ei tohi kõrvaldada majapidamisjäätmetega! 

Vastavalt  Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ  elektrilise  ja elektroonilise varustuse  jäätmete  kohta ja selle  liitmisele riikide 

seadustega, tuleb kasutamiseks kõlbmatud elektriseadmed kõrvaldada  sorteeritud  jäätmetena keskkonnasõbralikul viisil. 


