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Koneen käynnistys virtakytkimestä oikealla puolella koneen takana: 

 

 

 

 

Virta johdonkelaus mekanismi 

koneen takana (johto on keltainen) 

 

 

 

Varren vapautin vipu on keltainen koneen taka-osassa. 

 

 

 

 

 

 

 

Harjan säätö jalalla koneen edessä (keltainen kytkin: Harjayksikön päällä on 

harjapaineen merkkivalot : 

Harjassa on kolme asentoa eri materiaaleille! 

 

 

 

 

 



 

 

Pölypussin vaihto vaihe 1:    Pölypussin vaihto vaihe 2: 

Avaa kansi:     Poista vanha pölypussi, vetämällä 
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Suodattimen huolto ja vaihto1:   Suodattimen huolto ja vaihto2: 

Tarkasta suodatin!     Takasta suodatin! 

 

 

 

 

 

 

 

Suodattimen huolto ja vaihto2: 

Vaihda Hepa suodatin 6kk välein! 

    Harjan irrotus ja huolto: 

Katso harjan yleinen kunto pölypussin vaihdon 

yhteydessä, harjan yläpuolella on kaksi vipua 

joita kääntämällä harja irtoaa! 

 

 

 

 

 



Lue nämä turvaohjeet ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja noudata ohjeita. 

 Säilytä nämä turvaohjeet myöhempää käyttöä tai myö- hempää omistajaa varten. – Lue ennen 

käyttöönottoa laitteen käyttöohje ja huomioi erityisesti turvaohjeet. – Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja 

opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten. – Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on 

noudatettava lakisääteisiä yleisiä turvallisuusja tapaturmantorjuntamäärä- yksiä. – Pidä pakkausfoliot lasten 

ulottumattomissa, tukehtumisvaara! VAARA Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa 

vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. VAROITUS Huomautus mahdollisesta vaarallisesta 

tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. VARO Huomautus 

mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja. HUOMIO Huomautus 

mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja. VAARA – Tyyppikilvessä 

ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin jännitelähteen jännite. – Suojausluokka I - laitteen saa liittää vain 

asianmukaisesti maadoitettuun jännitelähteeseen. – Valmistajan määrittämää liitosjohtoa on käytettävä, 

tämä pätee myös silloin, kun johtoa uusitaan. 

 Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun 

asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto. – Laitteen liittäminen 

on sallittu ainoastaan sähköliitäntään, joka on sähköasentajan toimesta asennettu IEC 60364- 1:n 

mukaisesti. – Älä koskaan tartu märillä kä- sillä virtapistokkeeseen. – Huomioi, että verkko- tai jatkojohtoa ei 

vahingoiteta eikä vaurioiteta yliajamalla, puristamalla, vetämällä tai muulla vastaavalla tavalla. Suojaa 

verkkojohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä kulmilta. Turvaohjeet märkä-/kuivaimureille Vaarallisuusasteet 

Sähköliitäntä FI 49 – 2 – Tarkasta säännöllisesti, että sähkökaapeli ei ole vahingoittunut, esim. halkeamia tai 

eristeen vanhenemisilmiöitä. Jos havaitaan vahingoittuminen, kaapeli on korvattava uudella ennen 

jatkokäyttöä. – Vaihdettaessa verkko- tai jatkokaapelien pistokkeita täytyy roiskevesisuojan toimivuuden ja 

mekaanisen lujuuden pysyä samanlaatuisina. – Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää vesiletkua tai 

korkeapainepesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaara). HUOMIO – Mahdollinen virtapiikki laitetta 

käynnistettäessä aiheuttaa lyhyen jännitteen alenemisen. – Joissakin tilanteissa jännitteen aleneminen 

saattaa vaikuttaa myös muihin laitteisiin ja niiden käyttöön. – Tällaisia häiriöitä ei ole odotettavissa, jos 

verkon näennäisvastus on pienempi kuin 0,15 ohmia. VAARA – Ennen käyttämistä on tarkastettava, että 

laite ja toimintaan tarvittavat varusteet, erityisesti verkko- ja jatkokaapeli, ovat asianmukaisessa kunnossa ja 

käyttöturvallisia. Jos kunto ei ole moitteeton, vedä verkkopistoke irti pistorasiasta. Laitetta ei saa käyttää. – 

Älä imuroi mitään palavia tai hehkuvia kohteita. – Tällä laitteella ei saa imuroida ihmisiä eikä eläimiä. – 

Laitetta ei saa käyttää matalissa lämpötiloissa ulkoalueella. – Käytettäessä laitetta vaaraalueilla (esim. 

huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä. Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on 

kielletty. – Tietyt aineet voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena 

imuilman kanssa!  Älä koskaan imuroi seuraavia aineita: – Räjähdysherkkiä tai palavia kaasuja, nesteitä ja 

pölyjä (reagoivia pölyjä) – Reagoivia metallipölyjä (esim. alumiini, magnesium, sinkki) voimakkaasti 

alkaalisten ja happamien puhdistusaineiden kanssa – Laimentamattomia, voimakkaita happoja ja lipeää – 

Orgaanisia liuottimia (esim. bensiini, värinohennusaineet, asetoni,polttoöljy). Lisäksi nämä aineet voivat syö- 

vyttää laitteessa käytettyjä materiaaleja. Käyttö 50 FI – 3 VAARA – Käyttäjän on käytettävä laitetta 

tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella 

kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin. – Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, jos 

laite ei ole kytkettynä pois päältä ja sähkö- pistoke irrotettuna pistorasiasta. – Käytä aina tarkoitukseen 

soveltuvia käsineitä työskennellelläsi laitteella. – Laitetta saa käyttää vain sellainen henkilö, joka on 

perehtynyt laitteen käsittelyyn tai on osoittanut, että on pätevä käyttämään laitetta. 

 Lisäksi käyttäjän oltava valtuutettu kyseisen laitteen käyttöön. – Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt 

(lapset mukaan lukien), joilla on rajoittuneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu 

laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa. – Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he 

eivät leiki laitteella. VAROITUS Laitteen moottori on sammutettava kuljetuksen ajaksi ja laite on kiinnitettävä 

huolellisesti. VAARA – Ennen puhdistusta, huoltoa ja osien vaihtoa laite on kytkettävä pois päältä ja 

verkkokäyttöisissä laitteissa pistoke on irrotettava verkkorasiasta. Laite on kytkettävä pois päältä ennen 

muuttamista toiseen toimintamuotoon. – Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutetut 



asiakaspalvelupisteet tai kyseisen alan ammattihenkilöt, jotka tuntevat voimassaolevat 

turvallisuussäädökset. – Noudata ammattikäytössä olevien, siirrettävien laitteiden turvatarkastusta koskevia 

paikallisia määräyksiä. VAARA Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka 

valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää 

turvallisesti ja häiriöttömästi. Käyttö Kuljetus Huolto Varusteet ja varaosat FI 51 – 4  

VAARA Tämä laite on tarkoitettu vain kuivapuhdistukseen ja sitä saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa 

olosuhteissa vain, jos laitteessa on asiasta erityismerkintä. VAROITUS Laite ei sovellu terveydelle 

haitallisten pölyjen imurointiin.  

VAARA – Vedenpinnan tason rajoituslaite on puhdistettava säännöllisesti ja tarkastettava, että siinä ei ole 

merkkejä vahingoittumisesta. – Kytke laite heti pois päältä, jos vaahtoa tai nestettä valuu ulos! – Jos laitteen 

käyttöohjeessa ei ole muuta mainittu, imuroida saa vain maks. 45 °C lämpö- tilan omaavia nestemäisiä 

aineita. 

 VAROITUS Laite soveltuu terveydelle haitallisten pölyjen imurointiin vain, jos laitteessa on siitä 

erityismerkintä. Noudata käyttöohjeen turvateknisiä ohjeita. HUOMIO – Suojaa laite jäätymiseltä. – Laite 

soveltuu jäähdytys- ja voiteluaineiden imurointiin vain, jos laitteessa vastaava varustus. VAARA – Käytä 

ainoastaan laitteen mukana tulleita tai käyttöohjeessa mainittuja harjoja. Muiden harjojen käyttö saattaa 

huonontaa turvallisuutta. – On varottava, että verkkoliitäntäjohtoa tai jatkojohtoa ei vahingoiteta niiden ylitse 

ajamalla, kun imupäätä käytetään pyörivien harjojen kanssa. VAARA Letkua ei saa puhdistustarkoituksessa 

upottaa veteen. VAROITUS – Ilmarenkailla varustetuissa koneissa: Tarkasta ennen rengaspaineiden 

tarkastamista, että vanteen kaikki kiinnityspultit on kunnolla kiristetty. – Tarkasta kompressorin 

paineenalentimen säätö ennen rengaspaineiden korjaamista. – Renkaiden maksimaalista täyttöpainetta ei 

saa ylittää. Renkaiden sallittu täyttöpaine täytyy näkyä renkaassa ja mahdollisesti vanteessa. Eri arvojen 

kohdalla noudatetaan pienempää arvoa. Kuiva 


