
 

 

TOLMUIMEJA 

 SZ-1932 

 KASUTUSJUHEND 

 

 

SEADME OSAD 

 

1. Sisse-/väljalülitusnupp 

2. Juhtmekerimise nupp 

3. Tolmukonteiner ilma kotita 

kasutamiseks 

4. Plastikust filtriraam 

5. Tolmukoti hoidik 

6. Kombineeritud otsak 

7. Põrandaotsak 

 

OHUTUS 

Järgige ohutust puudutavaid 

juhiseid, et seadme kasutamine 

oleks meeldiv ja turvaline.  

 Kui seadme voolujuhe kahjustub, tuleb see lasta tootja poolt volitatud remondiettevõttes 

välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist. 

 Ärge liigutage seadet juhetpidi tõmmates, vältige juhtme sõlmekeeramist.  

 Seadet ei tohi jätta vooluvõrku ühendatuna ilma järelvalveta.  

 Seadet tohib kasutada ainult koduses majapidamises ning ainult ettenähtud 

kasutuseesmärgil.  

 Seadet ei tohi kasutada väikelapsed. Seadet võivad kasutada suuremad lapsed ja isikud, kes 

võimete ja/või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada – 
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vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad 

mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid.  

 Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke seade kaugemal väiksemate laste käeulatusest. 

 Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada, kui neid selles tegevuses ei juhendata 

vastutusvõimelise täiskasvanu poolt.  

 Et vältida elektrilööki, ärge kastke juhet, pistikut ega seadme korpust vette ega muusse 

vedelikku.  

 Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb seadme toitejuhtme pistik eemaldada 

elektrikontaktist. 

 

ENNE ESMAKASUTAMIST 

Võtke seade ja selle lisaosad karbist välja. Eemaldage kleebised, kaitsekiled vms pakendiosad. 

Ühendage tolmuimeja vooliku ots tolmuimeja vastavasse liitmikku, kus see peaks klõpsatades 

kinnituma (vooliku eemaldamiseks tolmuimejast tuleb kinnituse küljes olevat kahte lapatsit kokku 

pigistada). Teine vooliku ots tuleks ühendada toruga.  

Kasutage tolmuimejat kas tolmukonteineriga või tolmukotiga – vt edaspidi juhiseid, kuidas neid 

tarvikuid õigesti paigaldada. Kasutage seadet vaid korrektselt paigaldatud filtrite ja / või tolmukoti või 

- konteineriga. Valesti paigaldatud tarvikud võivad kahjustada seadet. 

 

KASUTAMINE 

Ühendage toru otsaga soovitud otstarbeks ette nähtud otsak.  

Põrandaharjal on kaks harjaste asetust – siledale põrandale ja vaibale.  

Kombineeritud otsakut saab kasutada kitsaste kohtade puhastamiseks.  

Tõmmake toitejuhe tolmuimejast rahulike liigutustega välja ning ühendage toitejuhtme pistik 

elektrikontakti. Kasutatav toide peab olema vastav seadme tüübisildil nimetatud omadustega. 

Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kasutamise järel vajutage sama 

nuppu uuesti, tolmuimeja lülitub välja.  

Võtke pistik elektrikontaktist ja vajutage juhtmekerimise nupule. Hoides juhet kergelt tagasi, kerige 

juhe nuppu vajutatuna hoides ettevaatlikult sisse.  

Tolmuimeja toimetamiseks ühest kohast teise kasutage tolmuimeja kandesanga. Ärge kunagi vedage 

tolmuimejat juhetpidi järel. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne seadme puhastamist eemaldage seadme pistik elektrikontaktist.  

Mootorikaitsefilter, mis asub pealmise paneeli katte all, on välja võetav ja puhastatav (soovi korral 

pestav, kui on nähtavalt must). Kui filter on saanud kahjustada, tuleks see asendada uue filtriga. 

Väljuva õhu filtrit tuleb puhastada regulaarselt. Võtke rest pealt ära ning kloppige filter sellesse 

kogunenud tolmust puhtaks. Paigaldage filter tagasi ja pange tagasi rest.  

Avage tolmukonteiner, vajutades lukustusmehhanismile ja tõmmates kaant enda poole. Tühjendage 

tolmukonteiner tolmust ja prügist. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTEINERI PAIGALDAMINE 

Avage tolmuimeja korpuse kaas, vajutades kinnitusmehhanismile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võtke plastikust tolmukoti hoidik välja tolmukoti kambrist. Sisestage tolmukonteiner - käepidemega 

ülespoole - tolmukoti kambrisse. Paigutage käepide allapoole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgege seadme kaas. 

 

TOLMUKOTI PAIGALDAMINE 

Avage tolmuimeja korpuse kaas, vajutades kinnitusmehhanismile. Tõstke täitunud tolmukott 

tolmukoti hoidikust välja. Hoidke alati tolmukoti sisendit suunatuna ülespoole, et tolm kotist välja ei 

paiskuks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahetage tolmukott ja paigaldage uus tolmukott hoidikuga tolmuimeja kambrisse. Kindlustage, et 

ühendused tolmukoti ja tolmuimeja vastava kinnituskoha vahel oleks õigesti suletud. Sulgege seadme 

kaas. 

 

KESKKONNAKAITSE 

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega ühelgi muul juhul visata olmejäätmete sekka. 

Toimetage mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. 

Juuresolev sümbol seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme 

käitlemisele. Seade sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 

käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 

 

Info 

Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.tristar.eu 


