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OSAT 
 

1 - Säiliön pääosa 
2 - Lukitussalpa 
3 - Säiliö ja tekniset tiedot 
4 - Pölyluokka-tarra 
5 - Säiliön kallistuksen kahva 
6 - Säiliön irrotuksen lukitussalpa 
7 - Imuletkuliitäntä 
8 - Lisälaitepistorasia (virran ulosotto) 
9 - Toimintaperiaatekaavio 
10 - Päävirtakytkin ON/OFF 
11 - Valintakytkin: ”manuaalinen” imu / ”automaattinen” imu sähkötyökalua käytettäessä  
12 - Valintakytkin: 1 tai 2 moottoria käynnissä 
13 - Valintakytkin: suodattimen puhdistustoiminto  
14 - Tukkeutumisen varoitusvalo 
15 - Muovipussin ulkoinen kiinnike 
16 - Muovipussin kiinnityssatula 
17 - Muovipussin sulkulevy 
18 - Muovipussin sulkeminen käsin 
19 - Paperipussin kiinnityssatula 
20 - Paperipussin kiinnityssatula 
21 - Paperipussin turvasuljin 
22 - Patruunasuodattimen kiinnityssatula 
23 - Patruunasuodattimen kiinnityslautanen 
24 - Huomioi, että tiiviste hakeutuu omaan paikkaansa 
25 - Uimuri 
26 - Kangassuodatin 
27 - Kangassuodatin 
28 - Staattisen sähkön maadoituslevy 
29 - Kannen sulkeminen 
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- Ennen kuin alat imuroida nesteitä, tarkista että kelluke toimii kunnollisesti. 
- Mikäli laite kaatuu, on se suositeltavaa nostaa ensin pystyasentoon ja katkaista virta vasta tämän jälkeen. 
- Mikäli laitteesta tulee vaahtoa tai nestettä, katkaise virta välittömästi. 
- Älä käytä voimakkaita liuottimia tai pesuaineita. 
- Ainoastaan valtuutettu huoltoliike saa suorittaa laitteen huolto- ja korjaustyöt alkuperäisvaraosia käyttäen. 
- Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteen 

väärästä käytöstä tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä. 
- Laitetta saa käyttää ainoastaan sellaiset valtuutetut henkilöt, jotka ovat saaneet valmennusta laitteen käy-

töstä. 
- Käyttöohjeessa käytetyt piirrokset ja kuvat ovat pelkästään viitteellisiä. 
 
Yleisohjeet: käyttötarkoitus ja käyttökohteet 
- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan ammattikäyttöön. 
- Laitetta ei saa käyttää seuraavien materiaalien imurointiin: 

- Kuumat materiaalit (esim. palavat savukkeet, kuuma tuhka yms.); 
- Helposti syttyvät, räjähdysherkät tai syövyttävät nesteet (esim. bensiini, liuotinaineet, hapot, emäkset 

yms.); 
- Helposti syttyvä tai räjähdysherkkä pöly (esim. magnesium- tai alumiinipöly yms.) 
- Asbesti. 

- Pölyä poistettaessa on varmistettava riittävä ilmanvaihto, mikäli imurin poistoilma virtaa takaisin samaan 
huoneeseen (noudata voimassaolevia maakohtaisia määräyksiä). 

- Ennen työskentelyn aloittamista on laitteen käyttöhenkilökunnalle annettava tiedot seuraavista asioista: 
- Imurin käyttö; 
- Imuroitavaan materiaaliin liittyvät vaarat; 
- Imuroidun materiaalin turvallinen hävittäminen. 

 
Yleisohjeet: ennen käyttöönottoa 
- Tarkista sähköjohdon kunto säännöllisin väliajoin mahdollisten vaurioiden kuten halkeamien tai kulumien 

varalta. Mikäli sähköjohto on vaurioitunut, on se vaihdatettava välittömästi uuteen valtuutetussa huoltoliik-
keessä mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Varo vaurioittamasta sähköjohtoa (esim. liikkumalla 
sen yli tai kiskomalla tai litistämällä sitä). Kytke laite irti verkkovirrasta aina pistokkeesta vetämällä, älä 
koskaan sähköjohdosta kiskomalla tai nykäisemällä. 

- Tarkista imuri varmistaaksesi että se on asianmukaisessa käyttökunnossa. Sähköjohtojen pistokkeiden ja 
liitinten on oltava vähintään roiskevesisuojattuja. Älä koskaan käytä imuria mikäli suodatinelementti on 
vaurioitunut. 

 
Yleisohjeet: nesteiden imurointi (tällöin imurin sertifiointi vaaralliselle pölylle ei päde) 
- Laitteella ei saa imuroida voimakkaita liuottimia, helposti syttyviä aineita tai pesuaineita. Mikäli laitteesta 

tulee vaahtoa tai nestettä, sammuta laite välittömästi ja tyhjennä likasäiliö. Ennen kuin alat imuroida nes-
teitä, tarkista että kelluke toimii kunnollisesti. 

 
Yleisohjeet: sähköliitännät 
- Tarkista laitteen nimellisjännite ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen. Varmista että verkkojännite ja 

laitteen arvokilvessä mainittu jännite on sama. Laite on suositeltavaa kytkeä vikavirtasuojakytkimen kautta. 
Älä koskaan ruiskuta vettä laitteen yläosaan – henkilövahinkojen ja oikosulun vaara. 

 
Yleisohjeet: lisälaitepistorasia sähkötyökaluille 
- Laitteessa olevaa lisälaitepistorasiaa saa käyttää ainoastaan käyttöohjeissa määriteltyyn käyttötarkoituk-

seen. 
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- Ennen kuin kytket sähkötyökalun lisälaitepistorasiaan: 
1 – Sammuta imuri 
2 – Sammuta kytkettävä sähkötyökalu 

- VAROITUS: Noudata aina myös kytkettävän sähkötyökalun käyttö- ja turvaohjeita. 
 
Yleisohjeet: huolto, puhdistus ja korjaus 
- Suorita laitteelle ainoastaan käyttöohjeissa kuvatut huoltotoimenpiteet. Irrota pistoke pistorasiasta aina 

ennen laitteen puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden aloittamista. 
- Laitteen huolto- ja puhdistustoimenpiteet on suoritettava siten, ettei huoltohenkilökunnan tai muiden henki-

löiden turvallisuus vaarannu. 
- Huoltoalueella: 

- On käytettävä suodatettua koneellista ilmanvaihtoa; 
- On käytettävä suojavaatetusta; 
- On puhdistus suoritettava siten, ettei vaarallisia aineita pääse ympäristöön. 

- Ennen kuin viet laitteen pois vaarallisia aineita sisältävältä alueelta: 
- Imuroi laite ulkopuolelta, pyyhi se puhtaaksi tai pakkaa se ilmatiiviiseen pakkaukseen; puhdistustoi-

menpiteet on suoritettava kaikille osille: imurin yläosa, lisävarusteet, sähköjohto, kuljetuskärry, 
kaikki osat joihin on voinut kerääntyä pölyä mukaan lukien ylä- ja alaosat. Ei pölytiiviiden tilo-
jen tai kammioiden suojukset on irrotettava puhdistuksen ajaksi: imurin yläosa irrotetaan 
avaamalla metalliset lukitussalvat. 

- Varo levittämästä vaarallista pölyä ja sulje säiliö ilmatiiviisti. 
- Huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana kaikki saastuneet osat joita ei voitu puhdistaa riittävän hyvin, on: 

- pakattava ilmatiiviisiin pusseihin; 
- hävitettävä voimassaolevaa jätelainsäädäntöä noudattaen. 

- Laitteelle on suoritettava pölytekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa valtuutetun huoltoliikkeen tai 
ammattitaitoisen henkilön toimesta, jossa selvitetään mm. onko suodatin vaurioitunut, onko laite ilmatiivis 
ja toimivatko valvontalaitteet moitteettomasti. 

 
Yleisohjeet: lisävarusteet ja varaosat 
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai käyttöohjeissa eriteltyjä lisävarusteita. Muiden lisävarus-

teiden käyttö saattaa heikentää laitteen turvallisuutta. Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita, tarvik-
keita ja varaosia (ks. kappale 9.5). Muiden osien käyttö saattaa heikentää laitteen turvallisuutta. 

 
2 – KUVAUS 
 

2.1 Käyttötarkoitus 
Laitteella voi imuroida kuivaa ja syttymätöntä pölyä, syttymättömiä nesteitä, puupölyä sekä vaarallisia pölyjä, 
jotka on kansainvälisesti identifioitu seuraaviin luokkiin: 
 
M-luokan sertifikaatti = imurin kyky erottaa (imurin suodatusjärjestelmän ja rakenteen kautta) 99,9% kaikesta 
imuroidusta pölystä OEL-arvolla > 0,1 mg/m3. Joitakin esimerkkejä tällaisesta pölystä ovat seuraavien ainei-
den työstöjätteet: puu, kupari, hyönteis- ja tuholaismyrkky, mangaani (maansiirtokoneiden työvälineet), platina, 
nikkeli jne. 
VAROITUS: Tämä kone sisältää terveydelle vaarallista pölyä. Tyhjennyksen, huollon ja suodatinten 
vaihdon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu käyttäjä, joka on suojautunut asianmukaisin henkilökoh-
taisin suojaimin. Kaikkien suodattimien tulee olla asennettuina paikoilleen ennen koneen käyttöönot-
toa (IEC EN 60335-2-69:2006-09 A2). 
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H-luokan sertifikaatti = imurin kyky erottaa (imurin suodatusjärjestelmän ja rakenteen kautta) 99,995% kai-
kesta imuroidusta pölystä OEL-arvolla > 0,005 mg/m3. Joitakin esimerkkejä tällaisesta pölystä ovat seuraavien 
aineiden työstöjätteet: asbesti (ainoastaan Saksassa vaaditaan erillinen sertifikaatti), lyijy, baktee-
rit/homeet/itiöt (näitä löytyy sairaaloita korjattaessa), kadmium (akut ja ruosteenesto), kromatoitu kalium (tuliti-
kut, lyijykynät, puunkylläste, tulostimen muste jne). 
VAROITUS: Tämä kone sisältää terveydelle vaarallista pölyä. Tyhjennyksen, huollon ja suodatinten 
vaihdon saa suorittaa ainoastaan valtuutettu käyttäjä, joka on suojautunut asianmukaisin henkilökoh-
taisin suojaimin. Kaikkien suodattimien tulee olla asennettuina paikoilleen ennen koneen käyttöönot-
toa (IEC EN 60335-2-69:2006-09 A2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* OEL (Occupational Exposure Limit = Työperäisen altistuksen raja-arvo) – on yksiköllä mg/m3 ilmoitet-
tava arvo, joka määrittelee pölyn maksimipitoisuuden työalueella, josta ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
ihmisille. Mitä alhaisempi OEL-arvo, sitä vaarallisempaa pöly on. Vaarallisten tai mahdollisesti vaarallisten 
pölyjen imurointiin on välttämätöntä käyttää kaikkia laitteen mukana toimitettuja suodattimia. 
 
2.2 Hallintalaitteet 
Käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeen kuviin huolellisesti. 
 
3 – ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 
 

3.1 Laitteen kokoaminen 
HUOMIO 
Osa lisävarusteista toimitetaan imurin säiliöön pakattuna ja ne on poistettava ennen ensimmäistä käyttökertaa. 
Lisävarusteet ottaaksesi irrota imurin yläosa. Pistoke ei saa olla vielä tällöin kytkettynä pistorasiaan. 
Varmista tämän jälkeen että kaikki suodattimet on asennettu oikein paikoilleen. Suodatinten oikean asennuk-
sen suorittamiseksi on käyttäjän tutustuttava käyttöohjeen kuviin huolellisesti. 

VAROITUS: Tämä kone sisältää terveydelle vaarallista pölyä. 
Tyhjennyksen, huollon ja suodatinten vaihdon saa suorittaa aino-
astaan valtuutettu käyttäjä, joka on suojautunut asianmukaisin 
henkilökohtaisin suojaimin. Kaikkien suodattimien tulee olla asen-
nettuina paikoilleen ennen koneen käyttöönottoa. 
 

VAROITUS: Tämä kone sisältää terveydelle vaarallista pölyä. 
Tyhjennyksen, huollon ja suodatinten vaihdon saa suorittaa aino-
astaan valtuutettu käyttäjä, joka on suojautunut asianmukaisin 
henkilökohtaisin suojaimin. Kaikkien suodattimien tulee olla asen-
nettuina paikoilleen ennen koneen käyttöönottoa. 
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TÄRKEÄÄ 
Kuviin viitaten, varmista että suodattimet ja lisävarusteet on asennettu oikein paikoilleen ja lukitussal-
pa on oikeassa asennossa staattisen sähkön maadoituslevyyn nähden, jotta pääosa olisi kunnollisesti 
kiinnitettynä säiliöön. Käyttäjän on tutustuttava käyttöohjeen kuviin huolellisesti. 
 
4 – LIITÄNNÄT / MÄÄRÄYKSET / KÄYTTÖ 
 

4.1 Liitännät 
Kaikki liitännät (lisävarusteet, suodattimet, sähköliitännät, sähkötyökalu) on tehtävä turvallisuusmääräyksiä 
noudattaen. 
 

4.1.1 Imuletkun kiinnittäminen 
Kiinnittääksesi imuletkun oikein, noudata käyttöohjeen kuvia huolellisesti. Varmista vielä, että kiinnitys on suo-
ritettu oikein. 
 

4.1.2 Sähköliitäntä 
Laitteen arvokilvessä mainitun jännitteen ja verkkojännitteen on oltava sama. 
Varmista että laite on sammutettu. 
1  - Varmista että suodattimet on asennettu oikein paikoilleen ja imuletku on oikein kiinnitetty; 
2  - Kytke pistoke asianmukaisesti asennettuun, sulakkeella varustettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. 
 

4.1.3 Sähkötyökalun kytkeminen lisälaitepistorasiaan 
Lisälaitepistorasiaan saa kytkeä ainoastaan sellaisen sähkötyökalun, joka on lain vaatimusten mukainen, 
asianmukaisesti hyväksytty ja sähkövaatimukset täyttävä, ja yhteensopiva sekä lisälaitepistorasian, verkkovir-
talähteen että itse imurin kanssa. Mikäli käytetään laitteita jotka eivät ole näiden perusvaatimusten mukaisia, ei 
valmistaja ole vastuussa aiheutuneista henkilö- tai omaisuusvahingoista. 
Kappaleesta ”Tekniset tiedot” löydät tarkempia tietoja. Ennen kuin kytket sähkötyökalun lisälaitepistorasiaan: 
1  - Varmista että kytkettävä sähkötyökalu ja imuri on sammutettu; 
2  - Kytke sähkötyökalu imurin pääosassa sijaitsevaan lisälaitepistorasiaan; 
3  - Sähkötyökalua ei saa käyttää samanaikaisesti 2 imumoottorin (mikäli mallissa on) kanssa; lisälaitepisto-

rasiaa saa käyttää ainoastaan 1 imumoottorin ollessa käynnissä. 
 
4.2 Imurin käynnistäminen 
Ennen imurin käynnistämistä on käyttäjän tiedettävä täydellisesti käyttöohjeiden sisältö ja turvaohjeet. 
 

4.2.1 Kytkimen asento 
Noudata käyttöohjeen kuvia huolellisesti. 
 

4.2.2 Kytkimen AUTO-asento 
Huomio: 
Voidaan käyttää ainoastaan 1 imumoottorin ollessa käynnissä – käyttö samanaikaisesti 2 imumoottorin kanssa 
on kielletty. 
Ennen kuin käännät kytkimen AUTO-asentoon, varmista että sähkötyökalu on sammutettu. 
1  - Kun AUTO-asento on valittu, käynnistyy imumoottori samalla kun sähkötyökalu käynnistetään; 
2  - Kun sähkötyökalu sammutetaan, käy imuri vielä muutaman sekunnin ajan tyhjentääkseen ja kerätäkseen 

imuletkuun jääneen pölyn. 
 

4.2.3 Imutehon säätö 
Imurimallista riippuen imuteho on säädettävissä valitsemalla kytkimellä 1 tai 2 imumoottoria. Katso käyttöoh-
jeen kuvat. Kun 2 imumoottoria on käytössä, ei tällöin saa samanaikaisesti käyttää lisälaitepistorasiaan kytket-
tyä sähkötyökalua. 
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4.3 Imusuodattimen tehokkuuden tarkistus 
Ennen kuin aletaan imuroida vaarallista pölyä joka luokitellaan kuuluvaksi M- tai H-pölyluokkaan (imurin serti-
fioinnista riippuen), on tätä ennen tarkistettava alhaisen imuvirtausnopeuden merkkivalon kunnollinen toiminta: 
1  - Tarkista että kaikki toimitetut suodattimet ovat paikoillaan laitteessa ja oikein asennettu; 
2  - Kun laite käy, purista imuletku kokonaan kiinni, alhaisen imuvirtausnopeuden merkkivalon tulee syttyä, 

katso käyttöohjeen kuva. 
 
4.4 Tilavuusvirran merkkiääni 
Mikäli ilman nopeus imuletkussa laskee alle 20 m/s, kuuluu merkkiääni. Katso kappale ”Vianetsintä”. 
 
4. 5 Suodatinelementin puhdistus 
Katso käyttöohjeen kuvat nähdäksesi mistä tätä kytkintä käytetään. Kun laite on kytkettynä virtalähteeseen, 
voidaan tällöin käyttää täristintoimintoa, joka puhdistaa suodattimen ilman että imuria tarvitsee aukaista. Suo-
dattimen täristintoimintoa voidaan käyttää ainoastaan kun imumoottori(t) on kytketty pois päältä ja pääkytkin 
on kytketty päälle. 
Huomio: Mikäli suodattimen useista täristin-puhdistuskerroista huolimatta alhaisen imuvirtausnopeuden merk-
kivalo palaa edelleen, on suodatinelementti vaihdettava ohjeiden mukaisesti. 
 
5 – KÄYTTÖKOHTEET JA TEKNIIKAT 
 

5.1 Tekniikat 
Oikein käytettynä lisävarusteet, imusuulakkeet ja imuletkut tehostavat siivousta ja helpottavat siivoustyötä. 
 

5.1.1 Kuivien aineiden imurointi 
VAROITUS: ÄLÄ IMUROI HELPOSTI SYTTYVIÄ AINEITA. 
Vaarallisten, M- tai H-pölyluokkaan kuuluvien kuivien aineiden imurointia varten on kaikkien vakiosuodatinten 
oltava oikein paikoilleen asennettuna ja toimintakuntoisia: jäykkä patruunasuodatin, kertakäyttöinen paperipö-
lypussi, muovipölypussi sekä kangassuodatin (tämä vain 2-moottorisissa malleissa). Vaarattoman pölyn imu-
rointiin on suositeltavaa käyttää tavallista kertakäyttöistä pölypussia, jolloin imuroitu materiaali voidaan hävit-
tää helposti ja hygieenisesti. 
 

5.1.2 Nesteiden imurointi (tällöin imurin sertifiointi vaaralliselle pölylle ei päde) 
VAROITUS: ÄLÄ IMUROI HELPOSTI SYTTYVIÄ NESTEITÄ. 
Ennen nesteiden imurointia on tarkistettava uimurin moitteeton toiminta: käännä laitteen yläosa (pääosa) 
ylösalaisin, tarkista uimuri ja varmista että uimuri pääsee liikkumaan vapaasti tilassaan; vakiosuodattimet eivät 
sovellu märkiin käyttökohteisiin, joten varmista ennen nesteiden imurointia ettei näitä suodattimia ole asennet-
tu laitteeseen. 
 
6 – LOPETETTUASI TYÖSKENTELYN 
 

6.1 Laitteen sammuttaminen ja varastointi 
1  - Mikäli olet imuroinut vaarallista pölyä, on laite imuroitava myös ulkopuolelta; 
2  - Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta; 
3  - Irrota imuletku laitteesta ja sulje imuletkun liitäntäkohta tulpalla (katso kuva); 
4  - Tyhjennä säiliö huolellisesti ja puhdista sähköjohto sekä imurin sisä- ja ulkopuoli sopivalla kankaalla, eris-

tä ja hävitä kangas tämän jälkeen asianmukaisesti; 
5  - Kelaa sähköjohto vyyhdille ja ripusta se kahvaan. Säilytä laitetta kuivassa tilassa ja suojassa luvattomalta 

käytöltä. Varmista laitteen ja sen saastuneiden osien (letku, käsiputki, suulakkeet yms.) pölytön kuljetus 
pakkaamalla ne tiiviisti suljettavaan muovisäkkiin. 
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7 – HUOLTO 
 

7.1 Huoltokaavio 
 Joka käytön jälkeen Tarpeen mukaan 
7.2.1 Vaihda PAPERINEN keräys- ja poistosuodatin X (kun pöly on vaarallista) X (kun pöly on vaaratonta) 
7.2.2 Vaihda MUOVINEN keräys- ja turvasuodatin X (kun pöly on vaarallista) X (kun pöly on vaaratonta) 
7.2.3 Vaihda PATRUUNAsuodatin  X 
7.2.4 Vaihda KANGASsuodatin 

(vain 2-moottorisissa malleissa) 
X (kun pöly on vaarallista) X (kun pöly on vaaratonta) 

7.2.5 Tyhjennä kiinteän mallin säiliö X  
7.2.6 Tyhjennä kallistettavan mallin säiliö X  

 
Laitteelle on suoritettava pölytekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa valtuutetun huoltoliikkeen tai am-
mattitaitoisen henkilön toimesta, jossa selvitetään mm. suodatinten kunto, suodatustehokkuus sekä alhaisen 
imuvirtausnopeuden merkkivalon kunnollinen toiminta, mikäli imusuodatinten tehokkuus on alhainen. 
H-luokan laitteen suodatustehokkuus on tutkittava vähintään kerran vuodessa tai useammin, mikäli paikallinen 
lainsäädäntö sitä vaatii. Yksityiskohtaiset ohjeet tämän tarkastuksen menetelmistä ja välineistä löytyy standar-
dista CEI EN 60335-2-69:2006-09, kappale AA.22.201.2. 
 
7.2 Huoltotyöt 
Huoltotyöt saa suorittaa ainoastaan valtuutettu henkilö, jolle on ennalta ilmoitettu ja tietoinen vaarallisten pöly-
jen käsittelyyn liittyvistä vaaroista ja joka on suojautunut käsiteltävälle pölytyypille sopivilla suojavaatteilla ja 
suojamaskilla tilassa, jossa on riittävä ilmanvaihto. 
 

7.2.1 Paperipölypussin vaihto - Katso käyttöohjeen kuvat 
Huolehdi seuraavien toimenpiteiden aikana, ettei pölyä pääse leviämään ympäristöön. 
1  - Käytä täristintoimintoa puhdistaaksesi suodattimen (ks. kappale 4.5); 
2  - Sammuta laite kokonaan ja odota muutaman minuutin ajan että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua; 
3  - Avaa lukitussalvat ja irrota laitteen yläosa säiliöstä; 
4  - Aseta yläosa vakaaseen asentoon; 
5  - Irrota paperipölypussin suu hitaasti ja varovasti imuletkun liitäntäkohdasta säiliön sisäpuolelta; 
6  - Sulje paperipölypussin suu huolellisesti; 
7  - Vaarallisen pölyn ollessa kyseessä on paperipölypussi suljettava tiiviisti jätepussiin (ks. kappale 7.2.2); 
8  - Hävitä imuroitu jäte paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
9  - Uuden paperipölypussin paikoilleen asettaminen on suoritettava oikein varmistaen täydellinen tiiviys pö-

lypussin suun ja säiliön sisäpuolella olevan imuletkun liitäntäkohdan välillä; 
10 - Kun yläosaa asetetaan takaisin paikoilleen, varmista sen oikea asento ja etenkin yhteen sopivuus ja kos-

ketus säiliön lukitussalpojen ja pääosan metallilevyjen välillä. 
 

7.2.2 Muovipölypussin vaihto - Katso käyttöohjeen kuvat 
Huolehdi seuraavien toimenpiteiden aikana, ettei pölyä pääse leviämään ympäristöön. 
1  - Käytä täristintoimintoa puhdistaaksesi suodattimen (ks. kappale 4.5); 
2  - Sammuta laite kokonaan ja odota muutaman minuutin ajan että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua; 
3  - Avaa lukitussalvat ja irrota laitteen yläosa säiliöstä; 
4  - Aseta yläosa vakaaseen asentoon; 
5  - Irrota paperipölypussin suu hitaasti ja varovasti imuletkun liitäntäkohdasta säiliön sisäpuolelta; 
6  - Sulje paperipölypussin suu huolellisesti ja jätä paperipölypussi muovipölypussin sisään; 
7  - Irrota muovipölypussin suu hitaasti ja varovasti imuletkun liitäntäkohdasta säiliön sisäpuolelta; 
8  - Sulje muovipölypussin suu huolellisesti; 
9  - Taita ja kokoa muovipölypussin reunat yhteen ja sulje pussi tiiviisti narulla; 
10 - Poista täynnä oleva muovipölypussi säiliöstä ja hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
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11 - Uuden muovipölypussin paikoilleen asettaminen on suoritettava oikein varmistaen täydellinen tiiviys pöly-
pussin suun ja säiliön sisäpuolella olevan imuletkun liitäntäkohdan välillä; varmista myös että pussin reu-
na nousee riittävästi säiliön reunojen yli (katso kuvat); 

12 - Kun yläosaa asetetaan takaisin paikoilleen, varmista sen oikea asento ja etenkin yhteen sopivuus ja kos-
ketus säiliön lukitussalpojen ja pääosan metallilevyjen välillä. 

 

7.2.3 Patruunasuodattimen vaihto - Katso käyttöohjeen kuvat 
Huolehdi seuraavien toimenpiteiden aikana, ettei pölyä pääse leviämään ympäristöön. 
1  - Käytä täristintoimintoa puhdistaaksesi suodattimen (ks. kappale 4.5); 
2  - Sammuta laite kokonaan ja odota muutaman minuutin ajan että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua; 
3  - Avaa lukitussalvat ja irrota laitteen yläosa säiliöstä; 
4  - Aseta yläosa vakaaseen asentoon; 
5  - Löysää suodattimen kiinnityskohtaa asianmukaista työkalua apuna käyttäen, jotta suodatin saadaan pois-

tettua turvallisesti; 
6  - Irrota käytetty patruunasuodatin ja aseta se muovipölypussin sisään; 
7  - Taita ja kokoa muovipölypussin reunat yhteen ja sulje pussi tiiviisti narulla; poista täynnä oleva muovipö-

lypussi säiliöstä ja hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
8  - Tarkista ja puhdista patruunasuodattimen alustapinnat ja varmista suodattimen eheys; 
9  - Aseta ja kiinnitä uusi patruunasuodatin paikoilleen varmistaen täydellisen kosketuksen ja tiiviyden laitteen 

ja suodattimen reunojen välillä; 
10 - Kun yläosaa asetetaan takaisin paikoilleen, varmista sen oikea asento ja etenkin yhteen sopivuus ja kos-

ketus säiliön lukitussalpojen ja pääosan metallilevyjen välillä. 
11 - VAROITUS: patruunasuodatinta ei saa enää uudelleenkäyttää sen jälkeen kun se on poistettu lait-

teesta (IEC 60335-2-69-A2 mukaisesti H luokan laitteille). 
 

7.2.4 Kangassuodattimen (mikäli mallissa on) vaihto - Katso käyttöohjeen kuvat 
Huolehdi seuraavien toimenpiteiden aikana, ettei pölyä pääse leviämään ympäristöön. 
1  - Käytä täristintoimintoa puhdistaaksesi suodattimen (ks. kappale 4.5); 
2  - Sammuta laite kokonaan ja odota muutaman minuutin ajan että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua; 
3  - Avaa lukitussalvat ja irrota laitteen yläosa säiliöstä; 
4  - Aseta yläosa vakaaseen asentoon; 
5  - Poista kangassuodatin ja aseta se säiliössä olevan muovipölypussin sisään; 
6  - Taita ja kokoa muovipölypussin reunat yhteen ja sulje pussi tiiviisti narulla; poista täynnä oleva muovipö-

lypussi säiliöstä ja hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
7  - Ennen kuin asennat uuden kangassuodattimen, tarkista alustapintojen täydellinen puhtaus sekä täydelli-

nen asennus säiliön reunan yli; 
8  - Kun yläosaa asetetaan takaisin paikoilleen, varmista sen oikea asento ja etenkin yhteen sopivuus ja kos-

ketus säiliön lukitussalpojen ja pääosan metallilevyjen välillä. 
 

7.2.5 Likasäiliön tyhjennys - Kiinteä säiliömalli 
Ainoastaan kun on imuroitu VAARATONTA PÖLYÄ eikä ole käytetty pölypussia: 
1  - Sammuta laite kokonaan ja odota muutaman minuutin ajan että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua; avaa 

lukitussalvat ja irrota laitteen yläosa säiliöstä; 
2  - Tyhjennä säiliö ja hävitä imuroitu jäte paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
3  - Puhdista säiliön reuna ja sisäpuoli. Kun yläosaa asetetaan takaisin paikoilleen, varmista sen oikea asento 

ja etenkin yhteen sopivuus ja kosketus säiliön lukitussalpojen ja pääosan metallilevyjen välillä (katso ku-
vat); 

4  - Ennen kuin kiinnität imuletkun, tarkista ja puhdista liitäntäkohta ja letkun suu. 
 

Ainoastaan kun on imuroitu SYTTYMÄTTÖMIÄ NESTEITÄ (laitteella ei saa koskaan imuroida helposti syttyviä 
nesteitä): 

 11 



1  - Mikäli mallissa on poistoputki, voidaan säiliö tyhjentää sen avulla. Muussa tapauksessa avaa lukitussal-
vat, irrota laitteen yläosa säiliöstä, tartu säiliöön ja tyhjennä se. Hävitä imuroitu jäte paikallisten jätehuol-
tomääräysten mukaisesti. 

 

7.2.6 Likasäiliön tyhjennys - Kallistettava säiliömalli 
Ainoastaan kun on imuroitu VAARATONTA PÖLYÄ eikä ole käytetty pölypussia, tai kun on imuroitu SYTTY-
MÄTTÖMIÄ NESTEITÄ (laitteella ei saa koskaan imuroida helposti syttyviä nesteitä: 
1  - Sammuta laite kokonaan ja odota muutaman minuutin ajan että säiliössä leijuva pöly ehtii laskeutua; avaa 

lukitussalvat ja irrota laitteen yläosa säiliöstä; 
2  - Vapauta laitteen alustassa sijaitseva lukitin, mikä mahdollistaa säiliön kallistamisen (katso kuva) ja tyh-

jennä säiliö. Hävitä imuroitu jäte paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti; 
 
8 – VIANETSINTÄ 
 

VIKA SYY RATKAISU 
Moottori ei käynnis-
ty. 

ON/OFF-pääkytkin ei ole päällä. Kytke pääkytkin päälle. 
Sähköjohtoa ei ole kytketty pistorasiaan. Kytke sähköjohto pistorasiaan. 
Sulake on palanut. Palauta sulake toimintaan. 
Itsestään säätyvät hiiliharjat ovat kuluneet. Vaihdata hiiliharjat valtuutetussa huoltoliik-

keessä. 
Moottori ei käy 
AUTO-asennossa. 

Kytkin ei ole AUTO-asennossa. Käännä kytkin AUTO-asentoon. 
Sähkötyökalu on viallinen. Tarkista että sähkötyökalu toimii ja pistoke on 

kytketty pistorasiaan kunnollisesti. 
Varoitusvalo syttyy. Yksi tai useampi suodatin on tukossa. Käytä suodattimen täristin-puhdistustoimintoa. 

Yksi tai useampi suodatin on täynnä. Vaihda täynnä oleva suodatin/suodattimet. 
Imuletku on tukkeutunut. Poista tukos letkusta. 

Ei imutehoa märkä-
imuroinnin aikana. 

Säiliö on täynnä, uimuri ei sulje imuaukkoa. Sammuta laite ja tyhjennä säiliö. 

 
9 – LISÄTIETOJA 
 

9.1 Laitteen kierrätys 
Tee käytöstä poistettu laite välittömästi toimintakyvyttömäksi. Irrota pistoke pistorasiasta ja kat-
kaise laitteen sähköjohto. Älä hävitä sähkölaitteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laki (EY-
direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003 sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, ja 
EY:n jäsenvaltioiden kansallinen lainsäädäntö) kieltää sähkö- tai elektroniikkalaitteen omistajaa 
hävittämästä tuotetta tai sen sähkö/elektroniikkaosia lajittelemattomana kotitalousjätteenä. Ne on 
toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. 

 
9.2 Takuu 
Takuu on yleisten myynti- ja toimitusehtojemme mukainen. Oikeus teknisen kehityksen mukanaan tuomiin 
muutoksiin pidätetään. Huolto- ja korjaustyöt tulee teettää aina ja pelkästään valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja 
ainoastaan alkuperäisvaraosia saa käyttää. Valmistaja ei ole vastuussa sellaisista ihmisille, eläimille tai esineil-
le aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai laitteen kohtuutto-
masta käytöstä. 
Kaikki laitteet ovat huolellisesti testattuja ja säädösten mukainen takuu (vähintään 12 kuukautta) vastaa lait-
teen valmistusvioista. Takuu alkaa ostopäivästä. Mikäli laite tai lisävarusteet viedään korjattavaksi, tulee mu-
kaan liittää kopio kuitista. Mikäli käyttöohjeita on noudatettu, korjaa huoltoliikkeemme takuuaikana kaikki sel-
laiset viat, jotka johtuvat viallisista materiaaleista. Vialliseksi todetut osat joko vaihdetaan tai korjataan. Vaihde-
tut osat pysyvät valmistajan omaisuutena. Osien vaihdot tai korjaukset eivät pidennä takuuaikaa; vaihdettujen 
osien takuuaika on sama kuin laitteen takuuaika. Valmistaja ei ole vastuussa laitteen tai sen komponenttien 
vaurioista, mikäli ne ovat aiheutuneet laitteen väärinkäytöstä tai väärästä huollosta. Tämä pätee myös mikäli 
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käyttöohjeita ei ole noudatettu tai mikäli laitteessa on käytetty muita kuin valmistajan toimittamia varaosia tai 
lisävarusteita. Takuu ei ole enää voimassa, mikäli valtuuttamaton henkilö on muuttanut laitetta jollakin tavalla. 
Takuu ei kata normaalille kulutukselle altistuvia osia. TAKUUAJAN OLLESSA VOIMASSA KAIKKI ASIATTO-
MISTA TAI HYLÄTYISTÄ VALITUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT VELOITETAAN ASIAKKAALTA. 
 
9.3 Testaukset ja hyväksynnät 
Imuri on testattu IEC/EN 60335-2-69 mukaisesti, mukaan lukien liite AA. Laite täyttää kaikki pölyluokan H lait-
teille asetetut vaatimukset. 
 
9.4 Tekniset tiedot 

Malli DOMUS IR-ESH 
Pölyluokkasertifiointi H 
Jännite 110V  -  220-240V 
Taajuus 50-60Hz 
Sulake 16A 
Moottoreiden lukumäärä 2 
Imumoottorityyppi vaimennettu kaksi-moottorinen 
Imumoottorin jäähdytysjärjestelmä ohivirtausjäähdytys 
Virrankulutus 2000W (max. 2400W) 
Virran ulosoton max. kuormitus 
 

2000W (voidaan käyttää ainoastaan 
1 imumoottorin ollessa käynnissä)  

Kokonaisvirrankulutus 3000W (max. 3200W) 
Alipaine 22kPa / 2240mms H2O 
Ilman tilavuusvirta 108l/s - 388,80 mq/h 
Suodatintehokkuuden ilmaisin merkkivalo 
Käyttömelutaso 86dB LWA 
Sähköjohto: pituus 7,50m 
Sähköjohto: tyyppi H05VV-F 3x1,5 
IP-luokka IPX 4 
Säiliön kokonaistilavuus 78l 
Pölyn kokonaistilavuus 35l 
Nesteen kokonaistilavuus 48l 
Pituus 62cm 
Leveys 51cm 
Korkeus 99cm 
Paino 26kg 

 
9.5 Lisävarusteet 
Alkuperäisten varaosien ja lisävarusteiden käyttö on välttämätöntä laitteen virheettömän toiminnan takaami-
seksi. 

Malli  
PAPERINEN keräyssuodatin erikoispölylle (10kpl)  
MUOVINEN turvasuodatin (10kpl)  
Patruunasuodatin  
Kangassuodatin  
Täydellinen imuletku 4000x40mm  
Imuletkun kiinnike – säiliön puoli  
Imuletkun kiinnike – lisävarusteen puoli  
Kromattu teräksinen käyrä putki halk. 38,2  
Kromattu teräksinen jatkoputki halk. 38,2  
Suulakkeen runko  
Lattiasuulake  
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Märkäsuulake  
Rakosuulake  
Pyöreä harjasuulake  
Käyttöohje  

 
 
 
 
9.6 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
 
Allekirjoittanut yritys: 
Lavorwash Spa 
Via J.F.Kennedy, 12 
46020 PEGOGNAGA (MN) – Italia 
vakuuttaa omalla vastuullaan että 
TUOTE: KUIVA/MÄRKÄIMURI 
MALLI: DOMUS IR-ESH 
on normien vaatimusten mukainen: 
EN 60335-2-69 LIITE AA 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + C1:2006 + A12:2006 + C11:2007 + A13:2008, EN 
60335-2-2:2003 + A1:2004 + A2:2006, EN 60335-2-69:2003 + A1:2004, EN 50366:2003 + A1:2006, EN 
55014-1:2006, EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 
on Euroopan direktiivien vaatimusten mukainen: 
97/37EY, 2006/42/EY, 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2002/95/EY, 2002/96/EY 
 
Pegognaga, 01 heinäkuuta 2009 
 
Giancarlo Lanfredi - Toimitusjohtaja 
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