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TÄRKEÄÄ 
LUE KÄYTTÖOHJEET AINA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ OHJEKIRJA 

 
Johdanto 
Seuraavat ohjeet sisältävät tärkeää tietoa koneesta ja turvallisuusohjeita käyttäjälle. Konetta tulee käyttää, 
huoltaa ja ylläpitää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos koneen käytöstä tulee kysymyksiä; ottakaa yhteys 
koneen maahantuojaan. 

 
Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa. 
 

Tuotetiedot 
Tämä pölynimuri on suunniteltu pölynimuroimiseen sisätiloissa. Tämä konetta tulee käyttää ainoastaan 
sisätiloissa . Kone on suunniteltu ammattikäyttöön esim.hotellit, koulut,sairaalat, tehtaat, kauppaliikkeet, toimistot 
ja vuokraustoiminta ja muut kohteet, muut kuin normaali kotitalouskäyttö. 
 
Tekniset tiedot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sähkölaitteiden Hävitys(WEEE) 

Älä hävitä konetta kierrättämättömien 
jätteiden mukana. Vääränlainen 
hävittäminen voi vaarantaa 
ympäristöä ja olla vaarallinen 
terveydelle Ota yhteyttä paikalliseen 
jätteenkierrätyslaitokseen, kun 

tarvitset tietoa tuotteen hävittämisestä aluellasi. 
 
 
TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA 

Turvallisuustiedot tässä manuaalissa antaa perustietoa turvallisesta ennaltaehkäisystä ja täydentää voimassa 
olevia standardeja, jotka ovat käytössä kyseenomaisessa maassa missä laitetta käytetään. 
Tämä symboli varoittaa käyttäjää vaarasta tai vaarallisista toimenpiteistä, joista aiheuta vaaraa käyttäjälle. 
VAROITUS vahentää vamman, sähköiskun tai tulipalon vaaraa 
 
1. Tätä laitetta saa käyttää vain valmistajan hyväksymässä sovelluksessa tässä ohjeessa kuvatulla tavalla 
2. Koneen käyttäjien on oltava täysin koulutettuja koneen käyttöön näiden ohjeiden mukaisesti, jotta he  voivat 

suorittaa säännöllisen huollon ja oikeiden lisävarusteiden valinnan. 
3. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja alkuperäisiä lisävarusteita ja varaosia tai valmistajan 

hyväksymiä varaosia on. Kaikki korjaukset on suoritettava pätevällä huoltoliikkeellä. Älä käytä konetta ilman 
suodatinta tai alkuperäisiä pölypusseja 

4. Älä muuta konetta alkuperäisestä kokoonpanosta 
5. Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (myös lasten) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset , aistilliset tai 

henkiset kyvyt, tai kokemuksen ja tiedon puute tai ellei heitä ole ohjattu tai opetettu koneen käyttöön käyttäjän 
turvallisuudesta vastaavan henkilön toimesta. Pidä lapset ja luvattmat henkilöt pois koneen luota käytön 
aikana. Älä käytä leluna. 

6. Kone on pidettävä puhtaana ja hyvässä kunnossa, kun virtajohdon ja pistokkeen säännölliset tarkastukset 
ovat mahdollisia vaurioiden varalta. Jos osia on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoasiamiehen tai vastaavan 
pätevän henkilön on korvattava ne vain hyväksytyllä tavalla vaaran välttämiseksi.  

 
SÄHKÖVAARA 
 
7. VAROITUS - Tämä laite on tarkoitettu vain kuivaan sisäkäyttöön eikä sitä saa käyttää tai säilyttää ulkona 

märissä olosuhteissa 

Model VTVe 

Jännite AC (~)/ 
Taajuus 

V/ Hz 220-240 50/60 

Kotelointiluokka  ll 

Suojaus luokka IP 20 

Moottorin teho W 800 

Alipaine kPa 24.8 

Tuotanto teho m²/h 232 

Ilmavirtaus l/s 30.5 

Suodatinluokka  H13 

Säiliön tilavuus l 11.5 

Äänenpaine dB(A) 65 

Äänenpaine dB(A) 72 

Mitat (P x L x K) cm 34 x 33 x 37 

Paino kg 6 

Letkun pituus m 2 

Imutangon pituus mm 576/956 

Liitantäjohdon pituus m 12 

Takuu 1 vuosi 

• Äänenpaine mitattu 1m koneesta ja 1,6m koneen yläpuolelta, kun 
lattiaa imuroidaan kovaa lattiapintaa. Mittaustulokset tallennettu 
käyttämällä käsikäyttöistä mittauslaitetta. 

• Kämmen – Käsivarsi värinätaso ei ylitä 2.5 m/s², normaalissa 
käytössä, kovilla ja mattopinnoilla. 

• Edellämainitut mitat ovat muuttuvia jotuen jatkuvasta 
tuotekehityksestä, Tuote saattaa sisältää muutoksia ilman erillistä 
ilmoitusta. 

EC VAATIMUKSENMUKAISUUSTODISTUS 
Konetyyppi: Pölynimuri ammattikäyttöön 
Malli: VTVe 
Tämä kone on seraavien EU direktiivivaatimuksien mukainen. 

• Kone direktiivi :  2006/42/EC             

• EMC direktiivi :   2014/30/EU 

• ECO merkintä direktiivi:   2009/125/EC,  
2013/666/EU 

 
Sovelletut yhdenmukaiset standardit:  

EN60335-1, EN60335-2-69, EN55014-1, EN55014-2, 
EN610003-2, EN610003-3, EN62233 

           
Truvox International Limited   
Unit C (East), Hamilton Business Park,   
Manaton Way, Botley Road,                                Malcolm 
Eneas   
Hedge End, Southampton                         Operations 
Manager      SO30 2JR, UK                                          
Southampton,06/10/2016 
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8. ÄLÄ KÄYTÄ  vaarallisen pölyn imurointiin 
9. ÄLÄ KÄYTÄ  räjähdyherkässä ympäristössä 
10. ÄLÄ KÄYTÄ  syttyvien tai palavien nesteiden, pölyjen tai höyryjen lähellä 
11. ÄLÄ IMUROI  vettä 
12. ÄLÄ IMUROI  mitään palavaa tai syttyvää. kuten tupakan tumpit, tuhka, tulitikut tai muut haitalliset partikkelit. 
13. ÄLÄ KÄYTÄ laitetta pienien hiukkasten imurointiin, kuten sementti tai kipsipöly, koska tämä lyhentää 

moottoreiden käyttöikää 
14. Ole varovainen, kun käytät konetta porrastiloissa, jotta vältytään vahingoilta 
15. ÄLÄ TUKI imuaukkoa millään esineellä. ÄLÄ käytä konetta,  joka on tukossa;   
16. Tämä laite on aina liitettävä täysin maadoitettuun virtalähteeseen, jossa on oikea jännite ja taajuus 
17.  ÄLÄ jätä konetta sähköverkkoon, kun sitä ei käytetä; irrota pistoke pistorasiasta. ÄLÄ jätä konetta ilman 

valvontaa. 
18. Sammuta kone kytkimestä ennenkuin irroitat johdon pistorasiasta 
19. Kun irroitat pistokkeen rasiasta; älä vedä johdosta vaan pistokkeesta johto irti 
20. Virtajohdon pistoke on poistettava pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja ennen kuin aloitat koneen   

puhdistamisen 
21. ÄLÄ VEDÄ konetta johdosta tai kuljeta sähköjohdosta. ÄLÄ käytä kaapelia kahvana tai vedä johtoa 

terävien reunojen  
22.  Pidä virtajohto poissa liikkuvista osista. Käytön aikana voi esiintyä vaaraa, kun konetta käytetään 

virtajohdon  ollessa terävien kulmien päällä. 
23. VAROITUS: ÄLÄ venytä tai taita johtoa ja pidä poissa kuumilta aluistoilta. 
24. ÄLÄ KÄYTÄ kytkimiä tai kosketa pistoketta märillä käsillä, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun. 
25. Virtalähteen johto ja mahdolliset jatkojohdot eivät saa olla yli 30 metriä. Jatkokaapelin johdon 
poikkileikkauksen on oltava vähintään 2,5 mm². 

 
Koneen kuljetus 
 
Väärät nostotekniikat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Suosittelemme, että manuaalisen käsittelyn 
määräyksiä noudatetaan. Kääri virtajohto varovasti ja säilytä kuivassa sisätiloissa. Älä altista laitetta 
sateelle tai kosteudelle. Nosta kone kuljetuskahvasta kuljetusta varten. 
 
Päivittäinen Huolto 

VAROITUS - Ennen huoltotoimenpiteiden tai säätöjen tekemistä kytke kone pois päältä ja irrota 
virtajohto pistorasiasta. 
Kone tarvitsee vähimmäishuoltoa lukuun ottamatta seuraavia päivittäisiä tarkastuksia käyttäjän 

toimesta. 
• Syöttöjohto - Tarkista säännöllisesti vaipan, pistokkeen ja johdon kiinnityspisteiden vauriot tai löysät liitännät. 
• Imurin runko - Puhdista kostealla liinalla. 
• Tyhjiösuodatin - Tarkista tyhjiösuodattimet, puhdista ja vaihda tarvittaessa. 
• Letku-, sauva- ja tyhjiövarusteet - Tarkista ja poista kaikki roskat tai nukka. 
 
TÄRKEÄÄ - Kaikki muut huollot ja korjaukset saa suorittaa vain Truvox-insinööri tai valtuutettu 
huoltoliike. TÄRKEÄÄ - Jos kone ei toimi, katso vianmääritysosio tämän käyttöohjeen takaa. Jos 
ongelma / korjaustoimenpide ei ole luettelossa, ota yhteyttä Truvoxin asiakaspalveluun, jotta saat 
nopean huomion. 
 
Vain Yhdistyneen kuningaskunnan malli 
Johdossa on 13 ampeerin sulake. Jos vaihdat sulakkeen, käytä 13 ampeerin sulaketta, joka vahvistaa 
BS1362: n. Älä käytä konetta, jos sulakkeen kansi puuttuu. 
Myynnin jälkeiset palvelut 
Truvox-koneet ovat laadukkaita koneita, jotka on testattu valtuutetuilla teknikoilla. On aina ilmeistä, että 
pitempien työjaksojen jälkeen sähköiset ja mekaaniset komponentit osoittavat kulumista tai 
vanhenemista. Käyttöturvallisuuden ja luotettavuuden ylläpitämiseksi on määritelty seuraava huoltoväli: 
Joka vuosi tai 250 tunnin kuluttua. Äärimmäisissä tai erikoistuneissa olosuhteissa ja / tai 
riittämättömässä kunnossapidossa tarvitaan lyhyempiä huoltovälejä. Käytä vain alkuperäisiä Truvox-
varaosia. Muiden varaosien käyttö mitätöi kaikki takuu- ja vastuuvelvoitteet. Jos tarvitset huoltopalvelua, 
ota yhteyttä toimittajaan, jolta ostit koneen, joka huolehtii huoltopalvelusta. Truvox-tuotteiden korjauksia 
ja huoltoa saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta. Väärät korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle 
huomattavan vaaran. 
 
TAKUU 
TUOTTEESI ON TAATTU YHDEN VUODEN AJAN ALKUPERÄISESTÄ OSTOHETKESTÄ TAI VUOKRAUKSESTA OSTO- TAI 

VALMISTUSVIKOJEN VUOKSI VALMISTUKSEN AIKANA. KORJAA TAI VAIHDA VELOITUKSETTA TAKUUAIKANA. HARKINTAMME 

MUKAAN KAIKKI OSAT, JOTKA TODETAAN VIALLISIKSI, SEURAAVIN EDELLYTYKSIN: 
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TAKUUEHDOT 
1. Takuun ehtojen mukaisesti esitetyt vaatimukset on näytettävä alkuperäisellä laskulla / myyntiluvalla, 
joka on annettu myyntihetkellä, tai koneen sarjanumerolla. 
2. Tämän takuun piiriin kuuluvien saatavien osalta ota yhteyttä toimittajaan, jolta ostit tuotteen, joka 
järjestää tarvittavat toimenpiteet. Älä palauta laitetta aluksi, koska se voi johtaa liiallisiin 
rahtikustannuksiin.. 
3. Truvox ja sen jakelija eivät ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat satunnaisista vahingoista tai 
väärinkäytöstä. 
4. Tämä takuu määräytyy Englannin lainsäädännön mukaan. 
5. Tämä takuu ei kata mitään seuraavista: 
• Säännöllinen huolto ja osien korjaus tai vaihto normaalista kulumisesta johtuen. 
• Onnettomuuden, väärinkäytön tai laiminlyönnin aiheuttamat vauriot tai muut kuin alkuperäiset Truvox-
osat. 
• Muiden kuin aitojen Truvox-osien viat tai muut kuin Truvox-huoltoinsinööri tai valtuutettu huoltoliike 
tekevät korjauksia, muutoksia tai säätöjä. 
• kuljetuksen kustannukset ja riskit, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen takuuseen. 
• Kulutustarvikkeet, kuten harjat, suulakket ja  suodattimet. 
• Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiinne tai oikeuksiinsa myyjälle, jotka johtuvat niiden myynti- 
tai ostosopimuksesta. Truvox International Limited -politiikka on yksi jatkuvasta tuotekehityksestä ja 
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman ennakkoilmoitusta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suositellut varaosat & Varusteet 
 

 
 
Vianetsintä 

VAROITUS - Ennen huoltotoimenpiteiden tai säätöjen aloittamista kytke kone pois päältä ja irrota 
virtajohto pistorasiasta. 

 
Käyttäjä voi suorittaa seuraavat yksinkertaiset tarkastukset 

:  

 
Jos sulake palaa useita kertoja, kone on tarkastettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta 

Osa No. Tuote 

87-0017-0000 HEPA 13 suodatin 

05-4739-0000 12kpl pölypussipaketti 

87-0026-0000 Letku 

87-0027-0000 Teleskooppi imutanko 

HB15C Lattiasuulake 

87-0029-0000 Piensuulakkeet, Pölyharjasuutin, Rakosuutin 

Vika Syy Korjaus 

Kone ei toimi • Jännitteen puute • Tarkista sulake *, syöttöjohto, 
pistoke ja pistorasia 

Huono imu/ Ei imua • Pölypussi täynnä 

• Letku/ imutanko tukossa 

• Imumoottori ei toimi 

• Vaihda pölypussi 

• Poista Tukos 

• Ota Yhteys myyjään 

Imumoottori ei toimi • Rikkoutunut kytkin 

• Vioittunut virtajohto 

• Vioittunut moottori 

• Ota yhteys myyjään ti huoltoon 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif&imgrefurl=http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/bbsafe/asphyx.htm&usg=__cePtfE86-jrmM29R4VlPe9F-eHs=&h=391&w=448&sz=4&hl=en&start=1&um=1&tbnid=HC_NaaQelOXgvM:&tbnh=111&tbnw=127&prev=/images?q%3Dwarning%2Bsymbol%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
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