Käyttöopas
Tuhkaimuri Duro
Model:RL166-18L

Laite on tarkoitettu kuivaimurointiin
Huomio: Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.
Tärkeää tietoa:
• Tarkista vastaako paikallinen virta sähköverkosta laitteen sähköistä luokitusta
• Kun laite ei ole toiminnassa poista pistoke verkkovirrasta

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista/huoltamista.
• Älä poista pistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta.
• Älä jätä laitetta käyntiin valvomatta.

• Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on
heikko tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, tulee perehdyttää huolellisesti
laitteen käyttöön. Lapset eivät saa käyttää laitetta leluna.
• Varo vahingoittamasta laitteen virtajohtoa.
• Jos virtajohto vaurioituu, pätevän huoltoliikkeen tulee vaihtaa se uuteen.
•
Äläl imuroi seuraavia materiaaleja: neste, syttyvät ja räjähtävät vaaralliset
aineet, syövyttävät aineet, palava tuhka, tulitikut ja savukkeet.
• Älä imuroi laitteella terveydelle haitallisia pölyjä.
• Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.
• Älä koske laitteen osiin joissa on jännitettä.
•
Korjaustoimenpiteitä laitteelle saa suorittaa ainoastaan ammattimainen
huolto-/korjausliike.
• Älä käytä laitetta muuhun kuin sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
• Ole erityisen huolellinen kun puhdistat rappuja.
• Käytä ainoastaan virallisia varaosia.
• Kun imuroit tuhkaa takasta, älä imuroi tuhkaa jonka lämpötila on yli 40°C. Varo
myös imuroimasta esineitä jotka eivät ole täysin sammuneet.
• Älä käytä imuria jos sen suodatin ei ole paikoillaan! Käytä vain palosuojattuja
hyväksyttyjä suodattimia.
• Anna tuhkan jäähtyä kunnolla ennen kuin imuroit sitä.
•
Laitteella voit imuroida – jäähtynyttä tuhkaa takoista, puu-/hiililiesistä,
tuhkakupeista, grilleistä.
•
Tyhjennä ja puhdista imuri ennen ja jälkeen käytön, välttäksesi sellaisten
materiaalien kertymisen laitteeseen, jotka voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.

• Älä käytä terveydelle vaarallisten pölyjen erottelemiseen (pölyluokat M)
• Älä imuroi nokea.
• Imuroi ainoastaan hyväksyttäviä aineita.
• Älä imuroi kuumia, palavia tai hehkuvia esineitä.
• Älä imuroi esineitä joiden lämpötila ylittää > 40 °C
• Älä imuroi syttyviä aineita

• Kun säiliö täyttyy tai imuri ei ime kunnolla, ota suodatin ulos ja puhdista se.
• Kun imuroit tuhkaa, sen tulee olla alle 40°C. Älä imuroi tuhkaa joka kytee vielä!

III. Käytön jälkeen
• Sammuta imuri.
• Vedä pistoke pistorasiasta.
• Keri virtajohto.
• Irrota letku imurista.
• Ota pääosa ulos imurista.
• Tyhjennä pölysäiliö ja pese se.
Osien käyttötarkoitus:

• Kuivaa imuri pehmeällä liinalla.

• Alumiiniputki: Tuhkan imurointi takoista

• Poista suodatin, puhdista se huolellisesti ja anna kuivua ennen kuin asetat sen
takaisin paikoilleen.

• Virtakytkin: Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
I.

• Ota laite ja sen osat paketista ja tarkista niiden kunto.
• Avaa salpa ja ota säiliöstä pois pääosa.
• Kiinnitä suodatin pääosan pohjaan.
• Aseta osa takaisin säiliöön ja kiinnitä salpa.
• Kiinnitä alumiiniputki muoviletkuun ja toinen pää ilmanottoaukkoon.
II.

Maahantuoja: Oy Scandic Trading House Ltd

Imurin kokoaminen

Tuhkan imurointi

• Käytä palosuojattua suodatinta.

IV.

Huolto

Valmistusmaa: Kiina
• Puhdista säiliö ja imurin ulkopinta säännöllisesti.
• Pese likainen säiliö puhtaaksi vedellä.
• Pese suodatin puhtaalla vedellä.
•

Jos imuri ei toimi kunnolla, se johtuu yleensä tukoksesta letkussa tai muualla.
Tarkista osat ja poista tukoksen aiheuttaja.

V.

Laitteen asianmukainen kierrätys/hävitys

Tämä merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen
joukossa. Jotta vältytään aiheuttamasta haittaa ympäristölle tai ihmisten
terveydelle, kierrätä käytetty tuote asianmukaisesti edistäen materiaalien

uudelleenkäyttöä. Ohjeita saat jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta viranomaisilta.

