
 

 

AKUGA KÄSITOLMUIMEJA 

AVC225 
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OHUTUSJUHISED 

• Lugege käesolevat juhendit hoolikalt ja hoidke juhend alles edaspidiseks.  

• Kasutage seadet vastavalt kasutusotstarbele.  

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.  

• Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada.  

• Mistahes parandustöid seadmele tohivad teostada ainult vastavalt kvalifitseeritud 

remondiettevõtte spetsialistid.  

• Ärge proovige seadet ise parandada.  

• Veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu andmed on seadme tüübisildil kirjas olevate 

andmetega vastavuses.  

• Pärast seadme laadimist tuleb laadija pistik eemaldada seinakontaktist.  

• Ärge eemaldage pistikut vooluvõrgust juhetpidi tirides, vaid võtke kinni pistikust.  

• Kontrollige regulaarselt, et voolujuhtmele poleks tekkinud kahjustusi.  



 

 

• Vigastatud juhtme / adapteriga seadet kasutada ei tohi. Vigastatud voolujuhe tuleb lasta 

välja vahetada kvalifitseeritud remondiettevõtte spetsialisti poolt.  

• Seadme tuulutusavasid ei või millegagi kinni katta.  

• Seade, selle adapter ega pistik ei tohi sattuda kontakti kuumade pindadega ega lahtise 

tulega.  

• Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes ruumides.  

• Seadme adaptrit ja seadet puudutades peavad kasutaja käed olema kuivad.  

• Ärge kasutage seadet järgnevate ainete koristamiseks: 

Hõõguvad / põlevad esemed või ainejäägid 

Klaasikillud, muud teravad esemed 

Pahtlitolm, tsemendi- ja kivitolm, nõgi vm. rohke pulbriline aine 

Tuleohtlikud või söövitavad vedelikud 

Need ained / esemed võivad tekitada seadmele tõsist kahju ning põhjustada õnnetuse / 

vigastusi.  

• Seadme tuulutusavadesse ei tohi sisestada mingeid võõrkehi.  

• Kindlustage, et seadme õhuavad oleks takistustevabad ja filter ei oleks ummistunud. 

• Ummistused tekitavad seadme ülekuumenemise. Ülekuumenemise korral tuleb seade kohe 

välja lülitada ja jätta jahtuma. Kõrvaldage ülekuumenemise põhjus. Seejärel saab seadet 

uuesti kasutada.  

• Mistahes rikke korral, samuti enne puhastamist või seadme säilitusele ära paigutamist 

lülitage seade välja.  

• Seadet ega selle juhet / pistikut ei tohi kasta vette ega vedelikesse. Ärge puudutage 

laadimisadaptrit, kui see mingil põhjusel kukub vette või muusse vedelikku! Eemaldage juhe 

viivitamatult vooluvõrgust. Ärge kasutage märjakssaanud adaptrit.  

• Pärast filtri pesemist tuleb filtri tagasipanekuga seadmesse oodata, kuni see on põhjalikult 

kuiv. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Mudel: AVC225W 

Adapter: sisendpinge vahelduvvool 100-240V ~ 50/60Hz 

väljundpinge 6,0 V alalisvool, 200mA 

Aku: 3,6V 

 

Keskkonnakaitse 

Pakkematerjalid tuleb visata vastavatesse kogumiskonteineritessse.  

Kui seadme kasutamisaeg on lõppenud, ärge visake seadet olmejäätmete hulka, vaid 

toimetage jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Seade sisaldab taaskasutatavaid 

materjale. Keskkonna ja inimtervise säästmiseks toimetage seade nõuetekohaselt 

kogumispunkti, kus organiseeritakse vana seadme käitlemine ja ringlussevõtt. Teabe saamiseks 

jäätmekäitlusettevõtete kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse ametnike poole. 

 

  



 

 

SEADME OSAD 

 

1. Laadimisalus 

2. Vooluadapter 

3. Pistik 

4. Mootorikorpus 

5. Ühenduskontaktid käsitolmuimejale 

6. Käepide 

7. Sisse-väljalülitusnupp. 

8. Laadimismärguande tuluke 

9. Tolmu-/vedelikukambri vabastamise nupp 

10. Äravõetav filter 

11. Tolmu-/vedelikukamber 

12. Pragude otsik 

13. Harjaga otsik 

14. Kummitarvikuga otsik 

 

Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult kodumajapidamistes. 

 

Ühenduspistiku sobitamine laadimisalusega. 

Sisestage adaptri laadimispistik aluse põhjas olevasse auku, keerake ühenduspistikut 90 kraadi võrra 

päripäeva. 

 

Laadimisaluse paigaldamine seinale (valikuline) 

Laadimisaluse võib paigutada nii lauapinnale kuid paigaldada ka seinale. See võimaldab hoida 

tolmuimejat mugavalt käepärases kohas ja säästa lauaruumi. 

 

Joonis 2 Laadimisaluse paigaldamine seinale 

Aku laadimine 

1. Paigutage tolmuimeja laadimisalusele. Vale asendi korral võib seade laadimisaluselt maha 

kukkuda. 

2. Ühendage pistik vooluvõrku. Laadimistuluke seadmel peaks nüüd süttima. 

 

 

 



 

 

3. Võimaldage tolmuimejal vähemalt 16 tundi laadida. Adapter võib laadimise käigus veidi soojeneda. 

See on normaalne nähtus ega ole märgiks rikkest. 

4. Eemaldage adapter laadimise lõppedes toitepistiku pesast. 

5. Seade on kasutusvalmis. 

 

Kuiva prügi koristamine 

Seadet tohib kasutada vaid õigesti paigaldatud filtriga. Kahjustatud või valesti paigaldatud filter võib 

seadet kahjustada. 

1. Veenduge, et aku on täis laetud. 

2. Kinnitage seadme külge vajaminev lisatarvik. 

3. Lülitage seade sisse lülitist ON/OFF. 

4. Lülitage seade pärast kasutamist samast lülitist välja. 

5. Kasutamise järel paigutage seade uuesti laadimisalusesse. 

 

Vedelike koristamine. 

Seadet tohib kasutada vaid õigesti paigaldatud filtriga. Kahjustatud või valesti paigaldatud filter võib 

seadet kahjustada. Ärge kasutage seadet nii tahke prügi kui ka vedelike koristamiseks samaaegselt 

või kohe üksteise järel. 

Tolmu-/vedelikukambris asuva vedeliku maksimummärgistust ei tohi ületada. Ärge hoidke 

käsitolmuimejat vertikaalselt püsti üht või teistpidi, et vedelik ei satuks mootorikorpusesse. 

Tühjendage seadme tolmu- / vedelikukamber enne, kui seadme uuesti laadijasse paigutate. 

1. Veenduge, et aku on täis laetud. 

2. Paigaldage kummiotsik seadme külge. 

3. Lülitage seade sisse lülitist ON/OFF. 

4. Lülitage seade pärast kasutamist samast lülitist välja. 

5. Tühjendage tolmu- /vedelikukamber. 

6. Kasutamise järel paigutage seade uuesti laadimisalusesse. 

 

Otsikute paigaldamine 

Käsitolmuimejaga on kaasas järgnevad lisaotsikud: 

Pragudeotsik radiaatorivahede, aknaraamide, väikeste avade jm. puhastamiseks. 

Harjaga otsik, mida saab kasutada õrnematel pindadel või ebatasasustel. 

Kummist otsik, millega saab koguda vedelikke. 

 

Pragudeotsiku ja harjaotsiku ühendamine 

 

1. Hoidke tolmuimejat käepidemest. Veenduge, et te seadet kogemata sisse ei lülita. 

2. Paigutage pragudeotsik tolmu-/vedelikukambri sisendile. 

3. Vajadusel lisage harjaotsik pragudeotsiku otsa. 

 

 



 

 

Kummiotsiku ühendamine 

 

1. Hoidke tolmuimejat käepidemest. Veenduge, et te seadet kogemata sisse ei lülita. 

2. Paigutage kummiotsik tolmu-/vedelikukambri sisendile. 

 

Otsikute säilitamine 

 

Lisaotsikuid saab hoida laadimisaluse külgedel asuvates hoidikutes. 

 

Puhastamine ja hooldus 

Puhastage seadme välispinnad niiske lapiga ja plastikule sobiva puhastusainelahusega. Veenduge, et 

seadmesse ei satuks niiskust. Seadet, selle laadimisalust ega vooluadaptrit ei tohi vette kasta. Ärge 

kunagi kasutage söövitavaid või abrasiivseid puhastusaineid, samuti mitte teravaid esemeid seadme 

puhastamiseks. Tühjendage tolmu- /vedelikukambrit regulaarselt. 

Vajutage seadme peal asuvat nuppu ja saate eemaldada tolmu-/vedelikukambri. Eemaldage seadme 

küljest filtrihoidik. Puhastage vajadusel ka filter. Visake tolm ära. Pange tagasi puhastatud filtrihoidik. 

Ühendage tolmu-/vedelikukamber seadme korpusega. 

 

Vedeliku eemaldamine tolmu-/ vedelikukambrist 

Vedelik tuleb alati eemaldada tolmu-/vedelikukambrist enne, kui seadme laadima panete. Vajutage 

seadme peal asuvat nuppu ja saate eemaldada tolmu-/vedelikukambri. 

Ärge hoidke seadet püstiasendis, et vedelik ei satuks mootorisse. Eemaldage seadme küljest 

filtrihoidik. Puhastage vajadusel ka filter. Tühjendage konteiner vedelikust. Puhastage tolmu-

/vedelikukambri sisemus ja filter puhta veega ning laske kuivada. Pange tagasi puhastatud filtrihoidik. 

Ühendage tolmu-/vedelikukamber seadme korpusega. 

 

Filtrite puhastamine 

Kui filter on must, tuleb see puhastada. Selle mittetegemine võib vähendada imuvõimsust ja 

põhjustada kahju mootorile. Eemaldage filter ja loputage leiges vees. Laske filtril põhjalikult kuivada. 

Pange tagasi puhastatud filtrihoidik. Ühendage tolmu-/vedelikukamber seadme korpusega. 

Ärge peske filtrit nõudepesumasinas. 

Ärge kuivatage filtrit mingi muu seadme (nt fööni) abil. 

 

 


