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1 Hi-Filtration 9.0
Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja
työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen
käyttöä ja hoitoa koskevan tarpeellisen tiedon. Lue nämä ohjeet huolellisesti
ennen kuin ryhdyt käyttämään tai huoltamaan konetta, tulet havaitsemaan,
että imurisi soveltuu ihanteellisesti niihin tehtäviin, joihin se on hankittu.
Parhaan tuloksen kuitenkin saavutat seuraamalla seuraavia ohjeita:
•
•
•

Käsittele konetta varoen
Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan
Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Tilatessasi osia/tarvikkeita konettasi varten huolehdi, että koneen tiedot
(tyyppi ja sarjanumero) ovat käsillä.

!

VAROITUS:
Verkkojännite voi olla hengenvaarallinen. Irrota pistoke seinästä ennen
koneen huoltamista!
VAROITUS:
Älä säilytä konetta ulkona ja suojele sitä kastumiselta, sateelta yms.
VAROITUS:
Muiden kuin alkuperäisten varaosien/tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa
vaaratilanteen.

2 KONEEN OSAT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

On/Off –kytkin
Irrotettava virtajohto
Kannen lukitsin
Pölypussin pidin
Kahvan saranointi
Letku
Virtajohdon kannake
Virtajohto
Imuputki
Virtajohdon vedonpoistaja
Pyörät

2.1 KÄYTTÖÖNOTTO
Koneen saavuttua tarkista ettei pakkaus ole vaurioitunut. Mahdollisten
vaurioiden tapauksessa ota yhteys huolitsijaan. Varmista myös, että pistoke
vastaa verkkojännitettä.
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Kone asetetaan käyttökuntoon seuraavasti:
•
•
•
•

Pura kone pakkauksesta. Virtajohto tulee pujottaa vedonpoistajan
kautta
Liitä letku koneeseen
Varmistu, että putket on liitetty toisiinsa ja letku kiinnitetty.
Varmista että koneessa on pölypussi, katso ohjeet kohta 4.8
Pölypussin irrotus ja vaihto
Koneen virtakytkimessä on merkkivalo. Kytkimen valon tulee syttyä
virran kytkemisen jälkeen. Ellei näin tapahdu, tarkista virransyöttö ja
virtajohdon kunto.

2.2 VIRTAJOHDON SIJOITUS KANNAKKEESEEN
Keri koneen ylimääräinen virtajohto koneen puoleisesta päästä alkaen johdon
kiertymisen välttämiseksi ja ripusta se kannakkeeseen.
2.3 KONEEN KÄYTTÖ
Kone on tarkoitettu 230 V verkkovirralle.
2.4 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄT TARKISTUKSET
Varmistu, että pölypussi on paikallaan ja tarvittaessa aseta uusi tilalle. Katso
ohjeet kohta 2.6 Pölypussin irrotus ja vaihto.
2.5 MATTOJEN IMUROINTI
Liitä pistoke seinärasiaan. Varmistu, että koneen virtakytkimen (on/off)
merkkivalo syttyy.
Käynnistä kone virtakytkimestä. Imuroi matot kuljettamalla suulaketta kevyesti
mattoa pitkin. Puhdistus tapahtuu tehokkaammin, jos suulaketta ei paineta
voimakkaasti maton pintaa vasten.
2.6 PÖLYPUSSIN IRROTUS JA VAIHTO
Avaa koneen kannen lukitsin. Irrota letku koneen rungosta. Taita
pölypussin päät yhteen ja irrota pussi varovasti pidikkeistään. Vie
täysinäinen pölypussi roskiin.
Laita aina uusi pölypussi paikalleen välittömästä vanhan poiston
jälkeen.
Työnnä uusi pussi mahdollisimman pitkälle pidikkeeseen ja säiliön
sisäänmenoaukkoon. Taita pussin yläreuna alaspäin niin ettei se ole
kannen lukitsimen tiellä.
Sulje kansi ja varmistu, että lukitsin loksahtaa paikalleen.
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3 AJOITTAIN SUORITETTAVAT HOITOTOIMENPITEET
Koneen huolto tulee aina antaa koulutetun huoltohenkilön suoritettavaksi.
Koneen turvatarkistus on suoritettava kerran vuodessa.

!

VAROITUS:
Verkkojännite voi olla hengenvaarallinen. Irrota pistoke seinästä ennen
koneen huoltamista.
Koneen ulkopinta tulisi pyyhkiä kerran viikossa pölyliinalla. Pyyhkimiseen voi
myös käyttää kosteaa liinaa ja mietoa vesiliukoista puhdistusainetta.
SUOJELE KONETTA KASTUMISELTA

!

Viikoittain suoritettavat toimenpiteet:
Tarkista pölypussin täyttymisaste ja vaihda tarvittaessa.
Kuukausittain suoritettavat toimenpiteet:
Tarkista moottorin imupuolen suodatin ja puhdista se.
vuosittain suoritettavat toimenpiteet:
Tarkista moottorin harjat. kuluneet harjat tulee vaihtaa.

3.1 YLIKUUMENEMINEN
Moottorin käämien lämpötilaa valvoo anturi. Jos moottori kuumenee liikaa,
varolaite katkaisee moottorin virran. Ylikuumenemistilanteessa tulee tarkistaa
letkut ja muut koneen osat mahdollisten tukoksien varalta. moottorin
virransyöttö kytkeytyy automaattisesti kun kone on jäähtynyt riittävästi.
3.2 ILMAPOISTOSUOTIMEN PUHDISTUS JA VAIHTAMINEN
Irrota suotimen kasetti koneesta
Avaa kasetti ja irrota suodatin
Tarkista suodattimen kunto Älä puhdista vaan vaihda tarvittaessa
Aseta suodin kasettiin ja kasetti paikalleen
HUOM! Älä koputtele suodatinta kovia pintoja vasten.
3.3 MOOTTORIN SUOTIMEN VAIHTAMINEN
Tarkista suotimen ikä asennuspäivämäärästä
Mikäli suodin on vanha tai tukkeentunut vaihda se uuteen
Ruuvaa uusi suodin moottorin runkoon ja kirjoita ylös vaihtopäivä
etikettiin.
HUOM! Älä käytä konetta jos moottorin suodin ei ole paikallaan
3.4 KONEEN VARASTOINTI
Konetta tulee säilyttää kuivassa paikassa. Varmistu, että letku ei ole taittunut
tai kiristynyt varastoinnin aikana.
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4 TAKUU
FAST tarjoaa koneen alkuperäiselle ostajalle toimintatakuun, jonka edellytys
on, että konetta käytetään ja huolletaan koneen mukana seuraavan ohjeen
mukaisesti.
Mikäli koneessa ilmenee takuuaikana vikoja, ota yhteys Clean Importiin.
autamme mielellämme takuuhuollon järjestämisessä. Järjestämme myös
huolto-ohjelman, joka on välttämätön takuuehtojen täyttämiseksi.
5 TILAAMINEN
Tarvikkeiden ja varaosien tilaamisen voit hoitaa puhelimitse, kirjeitse tai
faksilla. Puhelimitse jätetyt tilaukset tulee vahvistaa kirjallisesti. Nopean
toimituksen varmistamiseksi toimi seuraavasti:
Ilmoita koneen tyyppinumero
Ilmoita koneen sarjanumero
Ilmoita Hi-Filtration 9.0:n osan/tarvikkeen numero(koodi)
Epäselvissä tapauksissa autamme osanumeron määrittelyssä. Meille
voit lähettää myös käytöstä poistetun osan tunnistusta varten.
Ilmoita tarvittavien osien määrä
Jätä yksityiskohtaiset ohjeet toimitustavan suhteen
Kuljetusaikaista vahingoittumisista koskevat vaateet tulee esittää huolitsijalle
välittömästä tavaran saapumisen jälkeen. Mikäli tilausvahvistuksessa tai
pakkauslistassa ei ole mainintaa jälkitoimituksesta, on toimitus täydellinen.
Jos epäilet saaneesi väärää tai huonolaatuista tavaraa, ota välittömästi yhteys
Clean Importiin.
6 OSALUETTELON KÄYTTÖ
Sarakkeiden merkitys on seuraava:
RTF Nämä viittaavat kuvissa esiintyviin osien numerointiin
Hi-Filtration 9.0:n osanumero –käytetään tilattaessa
Nimike –osasta käytetty nimitys
Lukumäärä –samanlaisten osien lukumäärä koneen tässä osassa

