Käyttöohje Ghibli- ja Wirbel imurit
Aloitus
1) Pakkauksen avaamisen jälkeen, ennen kuin kytket koneen, tarkista että oikeat käyttöohjeet vastaavat
koneen etikettiä.
2) Aseta imuletku, imuputki ja oikea imusuulake (imupää) koneeseen kiinni.
Kuivaimurointi – käyttö (kuivaimuroi aina suodatinkankaan kanssa)
1) Varmista että suodatinkangas on paikallaan. Aseta mahdollinen pölypussi paikalleen.
2) Varmista että säiliö on täysin kuiva ja puhdas.
Märkäimurointi (vain vesi-imurit) – käyttö (märkäimuroi aina ilman suodatinkangasta)
1) Poista suodatinkangas! ja mahdollinen pölypussi.
2) Tyhjennä säiliö mahdollisesta pölystä ja liasta.
3) HUOM! koneessa on imunpysäytysominaisuus kun tankki on täynnä
nestettä. Tässä tapauksessa sammuta kone ja tyhjennä säiliö.
Turvallisuutta koskevia asioita TÄRKEÄÄ!
1) Älä imuroi likaa tai nesteitä, jotka ovat räjähdysalttiita, paloherkkiä,
myrkyllisiä tai mitenkään hengenvaarallisia tai terveydelle haitallisia.
2) On varottava vahingoittamasta liitäntäjohtoa. Vaihdettaessa liitäntäjohtoa on käytettävä samanlaatuista
kaapelia. Vaihdon on suoritettava valtuutettu huoltoliike.
3) Koskaan ei saa imeä nesteitä kun imuri on kuivaimurointiin tarkoitettu (vain vesi-imurit).
4) Imuria ei saa pestä vesisuihkun alla, eikä koskaan upottaa laitetta veteen.
5) Pakkaustarvikkeet (muovipussit, niitit, jne..) voivat olla vaarallisia ja pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
6) Koneen huonon toiminnan aikana tai koneen vaurioituessa, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteys
koneen myyjään tai huoltoliikkeeseen. Huollossa on käytettävä vain valmistajan osia.
7) Konetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on rakennettu. Valmistaja ei ole vastuussa
mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä.
Koneen puhdistus ja huolto
Ennen koneen huoltoa, irrota kone aina virransyötöstä
1) Puhdista säiliö niin ettet jätä sinne yhtään likaa tai pölyä pitkäksi aikaa.
2) Puhdista suodatinkangas tarkasti.
3) Suodatin voidaan pestä pesuaineella haaleassa vedessä ja sen on annettava täysin kuivaa ennen uutta
käyttöönottoa.
4) Kone voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
5) Moottori on rakennettu mahdollisimman huoltovapaaseen käyttöön, ainoastaan hiilet ja kerääjä pitää
tarkistaa tietyin väliajoin ja antaa huoltoliikkeen uusia ne tarvittaessa.
Vianmääritys
Ongelma

Todennäköinen syy

Todennäköinen ratkaisu

Kone ei käynnisty.

-

Tarkista pääsulake, virtajohto,
pistoke ja pistorasia.

Kone sammuu yllättäen.

Ylikuumenemisen vuoksi ylikuumenemissuoja sammuttaa koneen.

Kun kone on viilentynyt, voit
käynnistää sen uudestaan.

Vähentynyt imuteho.

Suodatin, suutin, letku tai putki tukossa.

Tarkista ja puhdista.

Imuteho yllättäen loppuu.

Säiliö on täynnä.

Sammuta kone ja tyhjennä säiliö.
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