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Andmeplaadile märgitud 
andmed
Kandke kõik andmed, mis on kirjas 
seadme andmeplaadil, järgmisele 
väljale. Andmeplaadi leiate mootori 
lähedalt. 
Need andmed on väga olulised 
hilisemal seadme varuosade 
tellimisel ja klienditeenindusse 
pöördumisel.

Siintoodud ja muud seadme kohta 
kehtivad andmed on kirjas eraldi 
CE-vastavusavalduses, mis on 
käesoleva kasutusjuhendi 
koostisosa.

Joonised

Ava kasutusjuhendi alguses 
olevad piltidega lehed.
Graafilised kujutised võivad 
erineda ostetud seadme 
detailidest.

Teie ohutuse 
tagamiseks

Kasutage seadet õigesti
Seade on ette nähtud ainult
– imurina/puhurina kasutamiseks 

elu- ja puhkepiirkondade 
haljasaladel,

– kasutamiseks käesolevas 
kasutusjuhendis antud 
kirjelduste ja ohutusjuhendite 
järgi.

Igasugune muu kasutamine 
loetakse mittesihipäraseks. 
Mittesihipärase kasutamise korral 
kaotab garantii kehtivuse ja 
igasugune tootjapoolne vastutus 
on välistatud. Kasutaja vastutab 
kolmandatele isikutele ja nende 
varale tekitatud kahju eest.
Kasutage seadet ainult tootja 
poolt ette nähtud ja tarnitud 
tehnilises seisundis.
Tootja ei vastuta seadme 
omavolilise muutmise tagajärjel 
tekkinud kahju eest.

Enne kasutamist lugeda 
läbi kõik juhised
 Lugege juhiseid hoolikalt. 

Õppige seadet kasutama ja 
käsitsema.

 Ärge lubage kunagi seadet 
kasutada lastel või isikutel, kes 
ei ole selle kasutusjuhendiga 
tutvunud.

 Ärge töötage seadmega, kui 
olete haige, väsinud või alkoholi, 
uimastite või ravimite mõju all.

 Lastel ja alla 16-aastastel 
isikutel on seadmega töötamine 
keelatud.

 Käesolev seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks füüsiliste, 
sensoorsete või vaimsete 
puuetega või väheste 
kogemuste ja teadmistega 
inimestele (lapsed kaasa 
arvatud), välja arvatud nende 
ohutuse eest vastutava isiku 
järelevalve all või juhul, kui neile 
on seadme kasutamist 
õpetatud.

 Lapsed peavad olema 
järelevalve all tagamaks, et nad 
seadmega ei mängi.

 Kontrollige seade enne 
kasutamist üle. Kahjustunud 
osad vahetage välja. Veenduge, 
et kõik kinnitusvahendid on 
paigaldatud ja kinnitatud. 
Nende juhiste eiramine võib 
kaasa tuua läheduses viibivate 
isikute vigastamist või seadme 
kahjustamist.

 Ärge kunagi unustage pea, käte 
ja jalgade vigastamise ohtu.

 Kõrvalistel isikutel, eriti aga 
lastel ja loomadel, on teie 
tööpiirkonnas viibimine 
keelatud. Lapsed, kõrvalised 
isikud ja loomad peavad 
hoiduma seadmest vähemalt 
15 m kaugusele, kuna õhku 
paiskuvad esemed võivad neid 
ohustada. Ka neil soovitatakse 
kanda silmakaitset. Kui keegi 
teile läheneb, lülitage seisake 
mootor koheselt.

Töötamise ajal
 Kasutage õues ainult selleks 

ette nähtud ja vastavalt 
märgistatud ühenduskaablit, 
nt H07RN – F 3 x 1,5 mm2 
(max 25 m).

 Ühenduskaablite ühendus-
kohad peavad olema kummist 
või kummiga kaetud ning 
veepritsmete eest kaitstud.

 Enne kasutamist kontrollige 
alati, kas ühenduskaabel ei ole 
kahjustunud, poorne või sassis.

 Enne kasutamist kontrollige 
alati, et seadme pistikuga juhe ei 
oleks vigastatud. Kahjustunud 
kaabel tuleb lasta spetsiaalses 
töökoja kohe uuega asendada.
Selleks lülitage seade välja ja 
tõmmake pistik pistikupesast 
välja. Kasutage ainult töökorras 
ühenduskaablit.

 Ärge kunagi käivitage seadet 
ega laske mootoril töötada 
kinnises ruumis või hoones. 
Kasutage seadet ainult vabas 
õhus.

 Seadme kasutamise ajal kandke 
alati kaitseprille ja 
kuulmiskaitset. Kui töö on 
tolmune, kandke näo- või 
tolmumaski. Soovitav on 
töötamise ajal kanda pikkade 
varrukatega särki.

 Pange jalga pikad, tugevast 
materjalist püksid ja saapad 
ning tõmmake kätte kindad.

 Hoidke juuksed, rõivad ja kindad 
liikuvatest osadest eemal. 
Rõivad, ehted ja pikad juuksed 
võivad jääda liikuvate osade 
vahele. Vajaduse korral kandke 
juuksevõrku.
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 Kasutage käesolevat seadet 
ainult selleks ette nähtud 
eesmärgil.

 Ärge kallutage end liiga kaugele 
ettepoole. Seiske alati kahe 
jalaga kindlalt maas, et keha 
oleks tasakaalus.

 Seadet kasutada ainult täielikult 
kokku monteerituna. Kasutage 
seadet ainult külge monteeritud 
imemis-/puhumistoru ja kotiga. 
Kontrollige, et kott on kinni.

 Ärge kandke kunagi seadet 
juhtmest kinni hoides.

 Seadme toitejuhe peab alati 
jääma seadmest tahapoole.

 Kõigi hooldus- ja korrashoiu-
tööde teostamisel, imemis-/
puhumistoru ja koti paigaldamisel 
ning eemaldamisel lülitage 
mootor välja ja tõmmake 
võrgupistik pistikupesast välja.

 Töötage seadmega ainult 
päevavalguses või piisava 
valgustuse käes.

 Vältige juhuslikku käivitamist. 
Lülitage seade sisse alles siis, 
kui olete seadme kasutamiseks 
valmis. Seadme käivitamisel 
peavad nii seadme kasutaja kui 
seade olema kindlas tööasendis. 
Pidage kinni mootori käivitamise 
ja peatamise juhistest.

 Kui te lähete vastu mingit eset 
või jääte kuhugi kinni, seisake 
mootor ja kontrollige, kas seade 
pole viga saanud. 
Enne kontrollimist tõmmake 
võrgupistik pistikupesast välja.

 Lahtiste või kahjustunud 
osadega seadet ei tohi 
kasutada.

 Ärge kunagi pange töötava 
mootoriga seadet tolmusele 
või mustale pinnale. 
Mustuse, rohu, lehtede 
seadmesse imemine võib seadet 
vigastada või kahjustada.

 Ebatavalise vibreerimise korral 
lülitada mootor kohe välja ja 
tõmmata pistik pistikupesast 
välja. Kontrollida seade üle 
kahjustuste suhtes. 
Kahjustuste ilmnemisel viia 
seade remonditöökotta.

 Enne kinnikiilumise/ummistuse 
kõrvaldamist, koti tühjendamist 
või tööde (kontrollimine, 
puhastamine, transportimine, 
seadistamine) teostamist 
seadme juures lülitada mootor 
välja ja tõmmata võrgupistik 
pistikupesast välja.

 Hoidke käed, nägu ja jalad 
liikuvatest osadest eemal. 
Ärge puudutage rootorit, kui 
see pöörleb ning ärge püüdke 
seda peatada.

 Seadet ei tohi kunagi kasutada 
keemiliste toodete, väetise 
või muude mürgiseid aineid 
sisaldavate toodete laiali 
laotamiseks.

 Ärge pange avasse käega 
midagi sisse.

 Ärge kasutage seadet halbade 
ilmastikuolude, näiteks vihma 
või äikese ohu korral.

 Vältige lahtist tuld, sädemeid, 
ärge suitsetage.

Kasutamine puhurina
 Seadet ei tohi kunagi suunata 

inimeste, koduloomade ega 
akende peale. Puhuge alati 
ühes suunas, kus ei ole ei 
inimesi, loomi, hapraid ega 
tugevaid pindasid (nt aknad, 
müürid, autod).

Kasutamine imurina
 Seade on mõeldud kuivade 

materjalide (nagu nt lehed, rohi, 
peened oksad ja paberitükid) 
kokku kogumiseks. Ärge imege 
niisket materjali ega vett, need 
võivad seadet kahjustada. 

 Ärge imege metalli, klaasitükke 
vms, need võivad rootorit 
tugevalt kahjustada.

 Ärge imege kuuma materjali, 
nagu nt tuhka, söetükke, 
sigarette vms. Kott võib põlema 
minna.

Muud ohutusjuhised
 Enne töö alustamist tuleb 

tööpiirkonnast ära koristada 
kõik, mis võib seadet kahjustada 
või mille ära-/ülespuhumine 
võib inimesi vigastada või asju 
kahjustada.

 Enne seadme panipaika 
asetamist või transportimist 
laske mootoril maha jahtuda. 

 Kaitske seadet transportimisel.
 Hoidke seadet kuivas ruumis 

luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele 
kättesaamatus kohas.

 Ärge kunagi pritsige ega kallake 
seadet üle veega või muu 
vedelikuga. Hoidke seade kuiv 
ja puhas (ka tolmust). 
Puhastage seadet pärast iga 
kasutust, vt puhastamise ja 
hoiustamise juhiseid.

 Ärge kunagi kasutage osi, 
tarvikuid või lõikeseadmeid, mis 
ei ole selle seadme jaoks ette 
nähtud. See võib viia kasutaja 
tõsise vigastamiseni või seadme 
kahjustamiseni. Samuti võib 
garantii kaotada oma kehtivuse.

 Sellepärast kasutage ainult 
originaalvaruosi ja 
originaaltarvikuid või tootja 
poolt heaks kiidetud varuosi.

 Kui töölüliti on rikkis, ei tohi 
seadet kunagi kasutada.

 Laske seadet remontida ainult 
spetsiaalses töökojas.

 Hoidke kasutusjuhend alles. 
Vajadusel lugege juhendit ning 
kasutage seda teiste 
juhendamiseks. Kui annate 
seadet teistele kasutamiseks, 
andke kaasa ka see 
kasutusjuhend.

Tööajad
Pidage kinni seadme kasutamiseks 
kehtestatud siseriiklikest/ 
kommunaalsetest eeskirjadest 
(teavet annab pädev ametkond).

Seadmele kinnitatud 
sümbolid
Käesolevas kasutusjuhendis 
kirjeldatakse seadmele kinnitatud 
ohutusmärke ning rahvusvahelisi 
sümboleid ja piktogramme. 
Kõigi ohutus-, paigaldus-, kasutus- 
ja remonttöid kirjeldavate juhistega 
tutvumiseks lugege 
kasutusjuhendit.
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Tähelepanu! 
Enne kasutamist 
lugege kasutus-
juhend läbi!

Hoida kõrvalised 
isikud ohualast 
eemal!

Enne kõiki töid, nagu 
nt seadistamine, 
puhastamine, 
kontrollimine jne 
lülitada seade välja ja 
tõmmata võrgupistik 
pistikupesast välja!
Ettevaatust, 
vigastamisoht 
pöörlevate osadega!
Hoidke käed ja jalad 
pöörlevatest osadest 
eemal. 

Kandke silma- ja 
kuulmiskaitseid.

Seadet ei tohi 
kasutada vihmaga.

Imemise töörežiim

Puhumise töörežiim

Hoidke alati seadmel olevad 
sümbolid loetavana.

Juhendis kasutatud 
sümbolid
Selles juhendis kasutatakse 
järgmisi sümboleid:

Oht
Juhib teie tähelepanu ohtudele, 
mis on seotud kirjeldatud 
tegevusega ning mis ähvardavad 
inimesi.

Tähelepanu
Juhib teie tähelepanu ohtudele, 
mis on seotud kirjeldatud 
tegevusega ning võivad tekitada 
materiaalset kahju.

Viide
Tähistab olulist informatsiooni ja 
nõuandeid kasutamiseks.

Teave jäätmete 
kõrvaldamise kohta
Pakend, vanad seadmed vms 
tuleb kõrvaldada kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

Vanad elektriseadmed 
sisaldavad väärtuslikku 
toorainet, sellepärast 
ei tohi neid visata 
majapidamisjäätmete 
hulka.

Palun aidake aktiivselt kaasa 
toorainevarude ja keskkonna 
säästmisele ning viige seade 
jäätmete kogumispunkti, kui 
selline koht on olemas.

Juhtnupud ja näiturid

Tähelepanu. Kahjustused 
seadmel.
Siin kirjeldatakse juhtimis-
elementide ja indikaatorite 
funktsioone. Ärge tööfunktsioone 
veel käivitage!
Joonis 1
1 Töölüliti (sisse-/väljalüliti)
2 Ühenduspistik
3 Tõmbetõkis
4 Kinnituskonks taga
5 Kott
6 Tõmbelukk
7 Puhumise/imemise hoob
8 Kinnituskonks ees
9 Transpordiratas (lisavarustus)
10 Väljapuhkeava
11 Sissetõmbeava
12 Imemis-/puhumistoru
13 Õlarihm
14 Nupp
15 Käepide

Paigaldusjuhend

Oht
Mootori tahtmatu käivitamisega 
kaasneb vigastusoht.
Kaitske end vigastamise eest. 
Enne kõiki töid seadme juures:
– seisake mootor,
– oodake, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud; mootor 
peab olema jahtunud,

– Tõmmata pistik pistikupesast 
välja.

Teave jäätmete 
kõrvaldamise kohta

Pakend, vanad seadmed vms 
tuleb kõrvaldada kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

Imemis-/puhumistoru 
paigaldamine ja 
eemaldamine
Paigaldamine
Joonis 2a
1. Keerata seadme kruvi lahti ja 

võtta välja.
2. Lükata imemis-/puhumistoru 

(osa a) korpuse avasse nii 
sisse, et see fikseerub.

3. Keerata kruvi jälle sisse, aga 
mitte liiga tugevalt.

Joonis 2b
1. Keerata imemis-/puhumistoru 

kruvi lahti ja võtta välja.
2. Lükata imemis-/puhumistoru 

(osa b) imemis-/
puhumistorusse (osa a) sisse 
nii, et see fikseerub.

3. Keerata kruvi jälle sisse, aga 
mitte liiga tugevalt.

Transpordiratta (lisavarustus) 
paigaldamine 
Joonis 2c
1. Võtta kruvi välja.
2. Lükata transpordiratas 

imemis-/puhumistoru juures 
lõpuni peale.

3. Keerata kruvi jälle sisse, aga 
mitte liiga tugevalt. Lükata nii 
tugevalt, et transpordiratas 
jääb imemis-/puhumistoru 
juures kõvasti kinni!

!
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Eemaldamine
 Teostada paigaldamisele 

vastupidises järjekorras.

Koti paigaldamine ja 
eemaldamine
Paigaldamine
Joonis 3
 Kinnitada kott eest 

kinnituskonksu (4) külge.
 Lükata koti adapter (1) kere toru 

(2) otsa. Vajutada adapterit 
seni, kuni kinnitused (3) 
mõlemal pool fikseeruvad.

 Kinnitada kott tagant 
kinnituskonksu (5) külge.

Eemaldamine
Joonis 4
 Võtta kott tagant kinnituskonksu 

küljest lahti.
 Vajutada mõlemal poolel 

kinnitusele (1) ja tõmmata kott 
ära.

 Võtta kott eest kinnituskonksu 
küljest lahti.

Õlarihma paigaldamine 
ja seadmine
Joonis 5
 Teha kinnituskonks (1) lahti, 

kinnitada korpuse kinnitusaasa 
(2) külge ja lukustada.

Joonis 6
 Panna õlarihm üle pea ning võtta 

sisse tööasend.
Joonis 7
 Seada õlarihma pikkus 

sobivaks.

Käitus

Oht
Elektrilöök
– Kasutage lekkevoolukaitsega 

võrgupistikupesa 
(rikkevoolukaitsega lülitit, mille 
rakendusvool on maksimaalselt 
30 mA).

– Toitejuhtme vigastamine on 
eluohtlik. Ettevaatust, 
vigastusoht! Astuge seadmest 
aeglaselt väikeste sammudega 
kaugemale. Tõmmake pistik 
pistikupesast välja.

Tähelepanu
– Mootori käivitamisel kontrollida, 

et seade ei oleks suunatud 
inimeste, loomade, esemete 
peale või laiali puistatud prügile.

– Kasutamise ajal kanda silma- ja 
kuulmiskaitset.

– Kasutamise ajal hoida 
seadmest kinni mõlema käega 
(joon. 13).

– Seadmega töötamisel võite 
komistada seadme otsa ja end 
vigastada. Vedage toitejuhet 
alati nii, et see ei jääks teile tee 
peale ette ega oleks 
tööpiirkonnas.

– Seadmega töötamisel liikuda 
edasi ainult sammukiirusel.

– Seadme kasutamisel peab 
toitejuhe alati olema tõmmatud 
läbi tõmbetõkise.

– Kontrollida, et seade on 
töökorras ning imemis-/
puhumistoru on korralikult 
kinnitatud.

– Kui lõpetate töö, panete 
seadme käest ära või lähete ise 
seadme juurest eemale, 
tõmmake alati võrgupistik 
pistikupesast ja seadmest välja.

– Kontrollida, et koti (5) 
tõmbelukk (6) on kinni (joon. 1).

– Pärast kasutamist:
– Tõmmata pistik pistikupesast 

välja.
– Puhastada seade.
– Prügi kõrvaldada kohalike 

eeskirjadega sätestatud 
korras.

Mootori käivitamine

Vigastusoht
Hoidke käed, jalad ja muud 
kehaosad pöörlevatest osadest 
eemal.
1. Kinnitada ühenduskaabel 

kaabli hoidja külge (joon. 8).
2. Kõigepealt ühendada toitejuhe 

seadmepistikuga ja siis 230 V 
pistikupesaga.

3. Panna kasvule parajaks 
seadistatud õlarihm ümber.

4. Võtta sisse tööasend (joon. 6).

5. Valida töörežiim „Puhumine» 
või „Imemine” (joon. 9).

6. Vajutada töölülitit / sisse-/
väljalülitit (joon. 10).

Mootor käivitub ja te võite tööga 
alustada (joon. 11).

Mootori seiskamine
 Vabastada töölüliti / sisse-/

väljalüliti (joon. 10).
Mootor seiskub mõne hetke 
pärast.

Kuidas seadet käes hoida
Seadme kasutamisel
 Kinnitage õlarihm seadme 

külge.
 Tõmmata õlarihm üle pea.
 Võtke sisse tööasend (joon. 6). 

Funktsiooni imemine/
puhumine 
ümberlülitamine

Viide
Funktsiooni imemine/puhumine 
ümberlülitamist võib teha töötava 
mootoriga. Pöörata hooba 
vastava sümboli peal alati nii, 
et see fikseerub. Hooba ei tohi 
kunagi seada vahepealsesse 
asendisse.
Joonis 9
Puhumisfunktsioon
 Pöörata hoob sümbolile .
Imemisfunktsioon
 Pöörata hoob sümbolile .

Koti tühjendamine

Oht
Enne koti eemaldamist/
tühjendamist tuleb mootor 
peatada ja oodata, kuni kõik 
liikuvad osad on seiskunud. 
Tõmmata pistik pistikupesast 
välja.

Viide
Kui kott on täis, väheneb seadme 
võimsus tunduvalt.
Tühjendamine ilma kotti maha 
võtmata
 Teha tõmbelukk lahti ning 

kõrvaldada koti sisu kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

 Tõmmata lukk kinni.
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Tühjendamine koti 
mahavõtmisega
Joonis 15
 Võtta kott tagant kinnituskonksu 

(2) küljest lahti.
 Vajutada mõlemal poolel 

kinnitusele (1) ja tõmmata 
kott ära.

 Võtta kott eest kinnituskonksu 
(3) küljest lahti.

 Teha tõmbelukk lahti ning 
kõrvaldada koti sisu kohalike 
eeskirjadega sätestatud korras.

 Pärast tühjendamist pöörata 
kott pahupidi (seesmine pool 
väljapoole) ning raputada 
tolmust ja mustusest puhtaks.

 Pöörata kott õigetpidi, tõmmata 
lukk kinni ning panna külge 
tagasi.

Kasutusjuhised
Kasutamine puhumisel
Kasutamine raskesti 
puhastatavates piirkondades
– Peenrad, põõsad, puud 

(joon. 12)
– Majanurgad (joon. 13)
– Võred, aiad vms (joon. 14).
 Seadet hoida nagu on näidatud 

joon. 12–14. 
 Hoida imemis-/puhumistoru 

mõned sentimeetrid pinnasest 
kõrgemal ning liigutada ühele ja 
teisele poole.

 Liikuda aeglaselt edasi.
 Kokku kogutud prügihunnikut 

hoida enda ees.

Kasutamine imemisel
 Raskesti puhastatavatele 

piirkondadele nagu nt peenrad, 
põõsad, majanurgad vms.

 Hoida seadme imemis-/
puhumistoru kergelt kaldu, 
nagu on näidatud joon 11 või 
liigutada seadet transpordirattal 
(lisavarustus).

 Kerge materjali kogumiseks 
liigutada seadet ühele ja teisele 
poole. Lehed ja peened osad 
imetakse sisse ja peenesta-
takse. Sel viisil mahub kotti 
rohkem prügi.

 Täis kott tühjendada.

Pärast niitmise 
lõpetamist
 lülitada mootor välja,
 Tõmmata võrgupistik 

pistikupesast ja seadmelt välja.
 Laske mootoril maha jahtuda 

(ca 30 minutit), enne kui 
hakkate seadet puhastama, 
hooldama, või viite selle 
hoiustamiseks panipaika.

Hooldus ja puhastamine

Oht
Et vältida vigastamist, tuleb enne 
kõiki töid seadme juures
– lülitada mootor välja
– oodata, kuni kõik liikuvad osad 

on täielikult seiskunud,
– tõmmata võrgupistik välja,
– lasta mootoril maha jahtuda 

(ca 30 minutit).
Laske seadet remontida ainult 
spetsiaalses töökojas.
Laske hooaja lõppedes seade 
vastavas töökojas üle vaadata ja 
hooldada.
Seadet ei tohi veega pritsida, kuna 
see võib elektrilisi osasid 
kahjustada.
Puhastage seade alati pärast 
kasutamist. Seadme 
puhastamata jätmisel tekivad 
materjali kahjustused ja 
tööhäired.

Seadme puhastamine

Tähelepanu
Seade ja ventilatsiooniavad 
peavad olema alati puhtad.
Puhastage seadme pealispinda 
väikese harjaga. 
Ärge kasutage tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid. Kodukeemia 
puhastusvahendid, mis sisaldavad 
aroomõlisid (nt männiõli või 
sidrunit) ning lahusteid (nt 
kerosiini), võivad plastikkorpust 
või käepidet kahjustada. 
Ava (2, joon 3), mille külge kinnita-
takse kott, tuleb regulaarselt 
puhastada.
Kere pühkida puhtaks ainult niiske 
lapiga.

Koti puhastamine
 Kanda kaitseprille ja 

respiraatorit.
 Pärast kasutamist tühjendada 

alati kott ja raputada puhtaks.
 Kotti pesta kord aastas 

(vajaduse korral sagedamini):
– Tühjendada kott korralikult.
– Pöörata kott pahupidi 

(seesmine pool väljapoole).
– kloppida kott puhtaks.
– Pesta kotti seebivees.
– Lasta kotil ära kuivada.

Hoiustamine
 Enne hoiukohta viimist laske 

mootoril maha jahtuda.
 Hoidke seadet kuivas ruumis 

luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele 
kättesaamatus kohas.

Pikaajaline hoiustamine
Seadme pikemat aega 
hoiustamiseks toimige järgmiselt:
 Puhastage seade põhjalikult ja 

kontrollige üle, et seadmel ei 
oleks lahtiseid ega kahjustunud 
osi. Kahjustunud osad 
parandage või vahetage välja 
ning pingutage lahti tulnud 
kruvid, mutrid ja poldid. 
Ettevalmistused seadme 
hoiustamiseks on lõppenud.

 Hoidke seadet kuivas ruumis 
luku taga, et kaitsta seadet 
kahjustamise või omavolilise 
kasutamise eest. 
Hoiustage seadet lastele 
kättesaamatus kohas.

Transportimine

 Mootori seiskamine.
 Tõmmata pistik pistikupesast 

välja.
 Tõmmata toitejuhe 

seadmepistikust välja.
 Enne transportimist lasta 

seadmel maha jahtuda.
 Hoolitseda selle eest, et seade 

ei saaks libisema hakata.

!
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Müügigarantii

Riigis kehtivad müügigarantii tingimused avaldatakse meie firma või importija poolt. Seadme vead 
parandame müügigarantii raames tasuta, kui vea põhjuseks on materjali või tootja viga. Reklamatsiooni puhul 
võtke ühendust müüjaga või firma lähima harukontoriga.

Vea kõrvaldamine

Küsimuste puhul võtke ühendust kohaliku volitatud müügiesindajaga.

Vead Põhjus Lahendus

Mootor ei käivitu. Ühenduskaabel ei ole 
ühendatud või on defektne.

Kontrollida kaablit, ühendada, vajadusel 
uuendada või lasta spetsialistil 
parandada

Peakaitse on ülekoormatud. Lülitada kaitse sisse, kasutada tugevama 
korgiga pistikupesa või lasta see 
spetsialistil paigaldada.

Töölüliti on rikkis. Lasta spetsiaalses töökojas parandada.

Mootor lülitub järsku välja. Pistik on väljas. Kontrollida kaablit, veenduda kas see on 
kaabli kinnitusaasas, ühendada pistik 
uuesti.

Mootor ei arenda võimsust või 
seade ei ime/puhu.

Kott on täis. Tühjendage kott.

Imemise/puhumise turbiin on 
kahjustunud.

Laske kahjustunud osad 
remonditöökojas välja vahetada.

Imemis-/puhumistoru on 
ummistunud.

Eemaldage imemis-/puhumistoru ja 
puhastage.

Tugevad vibratsioonid. Imemise/puhumise turbiin või 
muud osad on kahjustunud.

Lülitage seade kohe välja.
Laske kahjustunud osad 
remonditöökojas välja vahetada.




