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FI
Onneksi olkoon ...
... olet hankkinut AQUA+ ANTI-ALLERGY -imurin, ensiluokkaisen lattiaimurin, jolla voit puhdistaa
kokolattiamatot, kovat lattiat ja pehmustetut huonekalut.
Uuden AQUA+ ANTI-ALLERGY -imurin ostaessasi olet valinnut huipputuotteen, joka on
kodinpuhdistuksen edelläkävijä.
Se on ainutlaatuinen, suvereenilla teknologialla varustettu imuri, jolla voit puhdistaa erilaiset pinnat
aikaisempaa perusteellisemmin ja helpommin.
Kuivaimuroinnissa se sopii kuivan pölyn hygieeniseen poistoon, jolloin lika sidotaan vesisuodattimen
avulla.
Märkäimuroinnissa sillä voidaan imeä vesipohjaiset nesteet.
Ole hyvä ja lue käyttöohje huolellisesti, jotta opit nopeasti tuntemaan laitteen ja voit käyttää sen
kaikkia monipuolisia mahdollisuuksia. Uusi AQUA+-imurisi toimii apunasi monia vuosia, kun käsittelet
ja hoidat sitä asianmukaisesti. Toivomme, että laitteen käytöstä on sinulle paljon iloa.
AQUA+-tiimi

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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FI Käyttötarkoituksen mukainen käyttö
AQUA+ ANTI-ALLERGY on vesisuodatinjärjestelmällä varustettu imuri märkä- ja kuivaimurointiin.
Se on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kotitalouksissa. Sitä saa käyttää ainoastaan tämän
käyttöohjeen mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa käyttötarkoituksen vastaisen tai virheellisen käytön mahdollisesti aiheuttamista
vahingoista. Noudata siksi seuraavia ohjeita ehdottomasti.
Asenna vesisuodatinjärjestelmä ehdottomasti ennen kuivaimurointia. Jos kuivaimurointi tapahtuu
ilman vesisuodatinjärjestelmää, laite vioittuu.
Koko käyttöohje pitää lukea ja sen sisältö ymmärtää ennen laitteen käyttämistä.
Säilytä käyttöohje huolellisesti ja anna se myös laitteen seuraavalle omistajalle.
AQUA+ ANTI-ALLERGY -imuria ei saa käyttää:
• ammattikäyttöön



• hienopölyjen, kuten värijauheiden tai noen imurointiin, koska se heikentää laitteen suodatustehoa
ja voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen
• kuuman tuhkan imurointiin



• terveydelle haitallisten aineiden ja liuotinainepitoisten nesteiden kuten maalinohenteiden, öljyn,
bensiinin ja syövyttävien nesteiden imurointiin
AQUA+ ANTI-ALLERGY -imuria ei saa käyttää räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
Huomio! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita laitteelle ja/tai
ihmisille.
Ohjeita. Nämä ohjeet auttavat käyttämään laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.
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FI Turvallisuusohjeet
•Tätä

laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat lapset
sekä henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin perustuvat tai henkiset kyvyt ovat
rajoittuneita tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa, jos heitä valvotaan
tai jos heille on annettu opastus laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat
ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa laitteen puhdistusta ja käyttäjähuoltoa
ilman valvontaa.



• Tyyppikilvessä
ilmoitetun jännitteen pitää vastata verkkojännitettä. Tyyppikilpi on laitteen alasivulla.




• Imuria ei saa missään tapauksessa ottaa käyttöön, jos:
– verkkoliitäntäjohto on vioittunut,

– laitteessa on näkyviä vaurioita,
– laite on aikaisemmin pudonnut.
•Yhdistä laite vain sellaiseen verkkopistorasiaan, joka on suojattu 16 ampeerin automaatti
sulakkeella.
•Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joihin on varastoitu palovaarallisia aineita tai joissa on syntynyt
kaasuja.
•Älä jätä laitetta ilman valvontaa päälle kytkettynä.
•Sijoita laite lujalle, vakaalle alustalle – tämä on erityisen tärkeää rapuilla imuroitaessa.

• Älä koskaan aseta imuria pystyasentoon käytön aikana. Laitteen pitää käytön aikana aina olla
tukevasti kaikkien neljän pyörän varassa.

• Älä
 venytä letkuja liikaa tai taita niitä.
•Älä nouse laitteen päälle.

• Suuttimet ja putket eivät saa käytön aikana tulla pään lähelle - loukkaantumisvaara.
•Kytke kaikki kytkimet pois päältä ja irrota verkkopistoke ennen laitteen puhdistusta, hoitotoimenpiteitä,
täyttämistä ja tyhjentämistä sekä häiriöiden esiintyessä.
•Älä jätä laitetta ulos tai alttiiksi suoralle kosteudelle tai upota sitä nesteisiin.
•Älä aseta laitetta alttiiksi kuumuudelle tai kemiallisille nesteille.

• Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä, pidä aina pistokkeesta kiinni.

• Huolehdi siitä, että verkkoliitäntäjohtoa ei vedetä terävien reunojen tai pintojen yli.
• Älä koskaan itse korjaa laitteen, varusteiden tai verkkoliitäntäjohdon vaurioita. Anna vain valtuutetun
huoltopisteen tarkastaa ja kunnostaa laite. Laitteelle tehdyt muutokset voivat olla vaaraksi
terveydellesi. Huolehdi siitä, että ainoastaan alkuperäisvaraosia käytetään.
























Märkäimurointia
koskevat erityiset turvallisuusohjeet:

• Älä käytä jatkojohtoa märissä huonetiloissa.
• Tyhjennä kaikki säiliöt märkä-/kosteakäytön jälkeen.

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Kuivaimurointi

Laitteen käyttö kuivaimurointiin
Älä koskaan käytä laitetta kuivaimurointiin, jos vesisuodatinta ei
ole asennettu määräysten mukaisesti. Laite voi silloin vioittua.
Imuroi kuivaimukäytöllä vain vähäisiä määriä vesipohjaisia
nesteitä (enintään 200 ml, esim. juomalasi, kuppi).
Älä imuroi suuria määriä hienopölyä, esim. jauhoja,
kaakaojauhetta, tuhkaa tms..
Laite on toimitustilassa jo varustettu kuivaimukäyttöä varten.
Huolehdi siitä, että laite on tukevasti kaikkien neljän pyörän
varassa.
Avaa kotelokansi.
Tartu kantokahvaan. Paina peukalolla kotelokannen vapautusta.
Käännä sitten kotelokansi ylös.

1,0 l

Poista vesisuodatin.
Tartu vesisuodattimeen käsikahvasta. Ota vesisuodatin laiteesta
yläkautta.
Kuivaimuroinnissa märkäimusuodatin ei saa olla vesisuodattimen
likavesisäiliössä. Jos märkäimusuodatin on likavesisäiliössä,
poista se (katso lukua ”Puhdistus”, osa ”Voimakkaasti
likaantuneen vesisuodattimen puhdistus”).
Täytä vesisuodattimen likavesisäiliö 1 litralla puhdasta vettä.
Jos märkäimusuodatin on jo poistettu, vesisuodatin voidaan
täyttää ilman avaamista suoraan istukan ylemmän aukon
kautta.
Aseta vesisuodatin laitteeseen.
Tartu suljetun vesisuodattimen käsikahvaan ja aseta suodatin
yläkautta laitteeseen.
Sulje kotelokansi.
Tartu kantokahvaan. Käännä kotelokansi alas. Paina kevyesti
kotelokannen vapautuksen korkeudelta, niin että kuulet
kotelokannen lukittuvan.

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Kuivaimurointi

Liitä imuletku laitteeseen.
Aseta imuletkun liitin imuistukkaan. Kierrä imuletkun liitintä, niin
että kuulet ja näet sen lukittuvan.
»click«

Liitä teleskooppiputki ja/tai kyseistä tehtävää varten valittu
suulake imuletkun käsikahvaan.
Aseta käsikahva kevyellä painalluksella ja sivulle kiertäen
teleskooppiputkeen tai valitsemaasi suulakkeeseen.

Tartu verkkoliitäntäjohtoon verkkopistokkeesta. Vedä
verkkoliitäntäjohto ulos haluamaasi pituuteen. Aseta
verkkopistoke pistorasiaan.

ON

Kytke laite päälle painamalla lyhyesti käynnistyspainiketta.
Laite käynnistyy Eco-tilassa, minkä osoittaa kahden vihreän
merkkivalopalkin palaminen.
Painamalla käynnistyspainiketta pitkään voidaan valita muita
imutehotasoja. Seuraavat imutehot ovat mahdollisia:
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1 vihreä
2 vihreää
3 vihreää
2 vihreää, 1 punainen

Min
Eco
High Power
Max

50 % maksimitehosta
65 % maksimitehosta
80 % maksimitehosta
maksimiteho
AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Kuivaimurointi

Suorita kuivaimurointi.
Ota luvun ”Käyttömahdollisuudet” ohjeet huomioon.
Tarvittaessa voidaan imutehoa laskea mekaanisesti avaamalla
imuletkun käsikahvassa oleva sivuilmaluisti. Kun sivuilmaluisti
suljetaan, saavutetaan täysi imuteho uudelleen.

OFF

Kytke laite pois päältä painamalla käynnistyspainiketta
uudestaan. Kun laite kytketään päälle seuraavan kerran, laite
käynnistyy viimeksi valittuna olleelle imuteholle, jos sitä ei ole
välillä erotettu verkkovirrasta.
Puhdista likavesisäiliö/vesisuodatin viimeistään 30 minuutin
jatkuneen käytön jälkeen (katso lukua ”Puhdistus”, osa ”Vähän
likaantuneen vesisuodattimen puhdistus”). Suurien pölymäärien
yhteydessä (ensimmäinen käyttö, intensiivinen puhdistus)
puhdistus pitää suorittaa aikaisemmin.
Täytä vesisuodatin uudestaan – kun laite on pois päältä –
1 litralla vettä kuten edellä on kerrottu.
Kytke laite imuroinnin päättämisen jälkeen pois päältä kuten
edellä on kerrottu.

Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Vedä verkkoliitäntäjohtoa
kevyellä nykäisyllä laitteesta poispäin ja päästä se vapaaksi.
Johto kelautuu automaattisesti.

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Kuivaimurointi

Puhdista ja kuivaa vesisuodatin sekä laitteen kotelo joka kerta
käytön jälkeen.
Katso lukua ”Puhdistus”.
Seisova likavesi ja kosteat rakenneosat muodostavat edulliset
olosuhteet bakteerien, sienien ja hajujen lisääntymiselle.

Käytä laitteen takasivulla olevaa pidikettä imuputken
kiinnittämiseksi laitteeseen.
Työnnä pidikkeen muoviripa laitteen takasivulla olevaan aukkoon.
Irrota imuletku tarpeen vaatiessa.
Paina imuletkun liitoskappaleen painiketta. Kierrä liitoskappaletta
neljäsosakierroksen verran sivulle. Vedä imuletku imuistukasta.
Jos haluat säilyttää tyhjennettyä laitetta pystyasennossa,
kiinnitä imuputki laitteen alasivulla olevaan pidikkeeseen.
Pidä laitteesta yhdellä kädellä kiinni sen käsikahvasta. Ota toisella
kädellä varmalla otteella kiinni laitteen etusivun alaosan aukoista.
Aseta laite pystyasentoon. Työnnä pidikkeen muoviripa laitteen
alasivulla olevaan aukkoon.

Jotta AQUA+-lattiaimurisi varusteet olisivat aina helposti
löydettävissä, säilytä suulakkeita varustelaatikossa tai aseta ne
kannen varustepitimiin.

10

AQUA+ ANTI-ALLERGY

FI

Märkäimurointi

Laitteen käyttö kuivaimurointiin
Älä imuroi suuria nestemääriä, esim. säiliöistä tai altaista.
Toimi samalla tavoin kun kuivaimuroinnissa seuraavin poikkeuksin:

Avaa vesisuodatin.
Avaa vesisuodattimen kannen vapautusläppä. Käännä vesisuodattimen
kansi auki ja poista se.
Älä lisää vesisuodattimeen vettä tai tyhjennä sitä, kun siinä on
vettä.

Aseta märkäimusuodatin yläkautta likavesisäiliöön.
Märkäimurointia varten pitää märkäimusuodattimen olla lika
vesisäiliössä.

Sulje vesisuodatin.

»click«
»click«

AQUA+ ANTI-ALLERGY

Aseta vesisuodattimen kansi likavesisäiliön kiinnittimiin ja käännä
vesisuodattimen kansi alas niin pitkälle, että vapautusläppä lukittuu
kuuluvasti kevyellä painalluksella.
Märkäimuroinnissa pitää imuletkun käsikahvan sivuilmaluistin
aina olla kiinni.
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Puhdistus

Puhdistus
Kytke laite aina ennen puhdistusta pois päältä ja irrota
verkkopistoke pistorasiasta.



Älä käytä puhdistukseen hankaavia aineita tai liuottimia.
Anna laitteen ja varusteosien kuivua hyvin puhdistuksen
jälkeen.

Vähän likaantuneen vesisuodattimen puhdistus
Vaihda vesisuodattimen vesi (1 litra) kuivaimuroinnissa
enintään 30 minuutin välein, ensinnäkin koska vesi likaantuu,
ja koska vesi vähenee höyrystymisen vuoksi. Suorita tämä
pikapuhdistus seuraavalla tavalla:
a) Jätä likavesi vesisuodattimeen.
b) Lisää puhdasta vettä istukan kautta. Näin puhdistuu samalla
istukan sisäreuna.
c) Käännä vesisuodatin niin, että vesi suodattimen sisällä joutuu
kosketuksiin kaikkien likaantuneiden pintojen kanssa.
d) Aseta vesisuodatin tasaiselle pinnalle. Avaa sen jälkeen
vesisuodattimen kansi.
e) Kaada likavesi kaatoaukon kautta pois.
f) Huuhtele vielä kerran puhtaalla vedellä.
g) Sulje vesisuodattimen kansi.
Tämä vesisuodattimen pikapuhdistus suodattimen ollessa vähän
likaantunut ei korvaa vesisuodattimen puhdistusta käytön
lopuksi.
Jos et ole vielä lopettanut imurointia, älä unohda kuivaimu
roinnissa täyttää tyhjennettyä vesisuodatinta uudestaan
1 litralla puhdasta vettä.
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Puhdistus

Voimakkaasti likaantuneen vesisuodattimen puhdistus
Suorita kohdassa ”Vähän likaantuneen vesisuodattimen
puhdistus” mainitut vaiheet kohdasta a) kohtaan e) saakka.
Avaa vesisuodatin.
Avaa vesisuodattimen kannen vapautusläppä. Käännä vesisuodattimen
kansi auki ja poista se.
Poista molemmat vaahtomuovisuodattimet.
Avaa vapautusläpän toinen taso. Käännä vesisuodattimen kannen
osat irti toisistaan. Poista molemmat vaahtomuovisuodattimet.
Vain märkäimuroinnissa: jos märkäimusuodatin on asen
nettuna, ota se yläkautta pois likavesisäiliöstä.

Mikäli vesisuodattimen likavesisäiliössä on vielä likaa, puhdista
se perusteellisesti juoksevalla vedellä ja kaada likavesi
kaatoaukon kautta ulos.
Jos imusuodatin on voimakkaasti likaantunut, ota se likavesi
säiliöstä ja puhdista se juoksevalla vedellä.

Puhdista vesisuodattimen kaikki osat puhtaalla, mahdollisesti
lämpimällä vedellä.
Anna kaikkien osien kuivua hyvin.

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Puhdistus

Voimakkaan likaantumisen yhteydessä voidaan niin sanottu
ejektori poistaa puhdistusta varten kiertämällä istukan
tiivistettä.
Huuhtele ejektori lämpimällä vedellä.

Jos imusuodatin poistettiin, aseta se likavesisäiliöön.
Vain märkäimuroinnissa: jos märkäimusuodatin poistettiin,
aseta se alas likavesisäiliöön. Varmista, että uimurikytkimelle
ei aiheudu estettä.
Aseta molemmat vaahtomuovisuodattimet paikalleen. Sulje
vesisuodattimen kannen molemmat osat niin, että kuulet ja
näet niiden lukittuvan paikalleen.
Sulje vesisuodatin.
Aseta vesisuodattimen kansi likavesisäiliön kumpaankin aukkoon
ja käännä vesisuodatin alas, niin että vapautusläppä kevyesti
painettaessa lukittuu kuuluvasti.
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Puhdistus

Laitteen kotelon puhdistus
Käytä laitteen kotelon ja imuistukan ja kotelokannen sisäpuolen
likaantumien poistamiseen hiukan kosteaa, pehmeää liinaa.
Kuivaa imutilan vesiroiskeet pehmeällä liinalla.

Erikoishygieniasuodattimen ja erikoishygieniaesisuodattimen
puhdistus
Laitteessa on korkealaatuinen erikoishygieniasuodatin sekä ohut
sininen vaahtomuoviesisuodatin, jotka voidaan tarvittaessa ja
huonepölyn tyypistä riippuen puhdistaa useita kertoja.
Puhdista erikoishygieniasuodatin ja erikoishygieniaesisuodatin
käytöstä riippuen imutehon heikentyessä – enintään 6
kuukauden välein.
Ota erikoishygieniaesisuodatin ja erikoishygieniasuodatin laitteesta
peräkkäin yläkautta kotelokannen ollessa auki. Kopistele ne
puhtaaksi lujalla alustalla. Jos likaantuminen on voimakasta,
huuhtele molemmat suodattimet puhtaalla vedellä.
Älä käytä puhdistukseen harjaa tai apuvälineitä, jotka voisivat
vioittaa suodatinlamelleja. Anna suodattimien kuivua ennen
kuin asetat ne takaisin laitteeseen.
Vaihda erikoishygieniasuodatin ja erikoishygieniaesisuodatin uusiin,
jos puhdistus ei oleellisesti paranna imutehoa tai jos suodattimissa
on voimakasta likaantumista tai vaurioita (katso lukua ”Huolto”,
osa ”Erikoishygieniasuodattimen ja erikoishygieniaesisuodattimen
vaihto”).

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Huolto

Huolto
Käytä vain alkuperäisiä AQUA+-varaosia ja -varusteita. Vain
silloin laitteen toiminnot ja puhdistusvaikutus ovat taattuja.
Tässä esitettyjä laajemmat huoltotyöt eivät ole tarpeen. Käänny
viallisten osien vaihtoa varten AQUA+- huolto- ja varaosapalvelun
puoleen (katso luku ”Huolto- ja varaosapalvelu”).

Vaahtomuovisuodattimien vaihto
Vaihda molemmat vaahtomuovisuodattimet, jos ne ovat
voimakkaasti likaantuneet tai jos niissä vaurioita – enintään
12 kuukauden välein.
Ota molemmat vaahtomuovisuodattimet vesisuodattimesta kuten
edellä on kerrottu (katso lukuja ”Puhdistus” ja ”Vesisuodattimen
puhdistus”). Aseta kaksi uutta AQUA+-vaahtomuovisuodatinta
vesisuodattimeen.

Erikoishygieniasuodattimen ja erikoishygieniaesisuodattimen
vaihto
Vaihda erikoishygieniasuodatin ja erikoishygieniaesisuodatin,
jos ne ovat voimakkaasti likaantuneet tai jos niissä on vaurioita
– enintään 12 kuukauden välein.
Ota erikoishygieniaesisuodatin ja erikoishygieniasuodatin laitteesta
peräkkäin yläkautta kotelokannen ollessa auki. Aseta kaksi uutta
AQUA+-suodatinta pidikkeisiin laitteeseen.

Poistoilmasuodattimen vaihto
Vaihda poistoilmasuodatin, jos se on likaantunut – enintään
6 kuukauden välein.
Paina poistoilmakannen molemmat muoviläpät alas. Käännä
poistoilmakansi alas. Poista poistoilmasuodatin ja aseta uusi AQUA+poistoilmasuodatin paikalleen. Käännä poistoilmakansi ylös, niin että
kuulet ja näet poistoilmakannen kummankin muoviläpän lukittuvan
paikalleen.
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Käyttömahdollisuudet

Seuraava kappale sisältää käyttöteknisiä ohjeita eri imurointiversioista ja käyttötapauksista. Niitä on
pidettävä käyttöohjeen täydennyksenä. Noudata joka tapauksessa käyttöohjetta.
Kuivaimurointi
Kuivaimurointi AQUA+ ANTI-ALLERGY -imurilla tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisella pölynimurilla.
Erona on, että pöly jää vesisuodattimeen.
Käytä tehtävästä riippuen varusteiden sopivaa suulaketta:
Käyttötapaus
Matto tai kova lattia
Parketti ja muut helposti naarmuuntuvat pinnat

Suutin / varuste
Matto- ja kovalattiasuulake
Turn-around-parkettisuulake

Patjat, pehmusteet, auto yms.

Imuharja huonekaluille

Saumat, nurkat, auto,
yleisesti vaikeasti saavutettavat paikat

Saumasuutin

Huonekalut, PC, näppäimistö, kirjat yms.

Imuharja huonekaluille

Märkäimurointi
AQUA+ ANTI-ALLERGY -imurilla voit imuroida loiskuneet, vaarattomat vesipohjaiset nesteet (esim. vesi,
mehu, kahvi tms.).
Käytä käyttötapauksen mukaisesti varusteiden sopivaa suutinta:
Käyttötapaus
Vesipohjaisten nesteiden imurointi
• Matolta tai kovalta lattialta

AQUA+ ANTI-ALLERGY

Suutin / varuste
• Mattosuutin
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Vikojen poisto

Ilmenneet häiriöt / toimintaviat

Syy / korjaava toimenpide

Yleiset (kaikki toiminnot)
Laitetta ei voi käynnistää.

Ilmenneet häiriöt / toimintaviat

Syy / korjaava toimenpide

Märkäimurointi
• Ovatko
verkkoliitäntäjohto, pistoke ja pistorasia kunnossa?

• Irrota
 verkkopistoke ennen tarkastusta, anna vain valtuutetun
henkilöstön suorittaa mahdolliset korjaukset.
• Onko
 laite kytketty päälle?  Tarkasta.

Laite kytkeytyy käytön aikana pois • Onko
 likavesisäiliö täynnä (onko uimuri reagoinut)?
päältä.
 Tyhjennä.
• Onko
 laite vinossa asennossa tai onko sillä tehty nopea
kaarreliike (onko uimuri reagoinut)?  Vie laite suoralle
alustalle ja kytke se uudestaan päälle.
Laitteen poispuhallusaukoista tulee • Onko
 likavesisäiliön uimuri likaantunut eikä enää toimi, kun
vettä.
säiliö on täytetty?  Puhdista uimuri ja säiliö.

Pölynimurointi (kuivaimurointi)
Imuroitaessa laitteesta tulee pölyä. • Onko
 vesisuodatinjärjestelmä asennettu käyttöohjeen
mukaisesti?
• Onko
 likavesisäiliössä riittävästi vettä?  Tarkasta.
Imuteho heikkenee vähitellen.

Imuteho on liian pieni.

Paljon vesipisaroita kotelokannen
sisäpuolella
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 erikoishygieniasuodatin tukossa?  Puhdista
• Onko
erikoishygieniasuodatin.

• Tukkiiko
karkea lika suulakkeen, imuputken tai imuletkun?
 Letkun venyttäminen käytön aikana irrottaa tukkeuman,
poista tukkeuma.
 kotelokansi oikein kiinni?  Tarkasta.
• Onko
• Onko
 imuistukan ejektori tukossa?  Irrota ja puhdista tai
huuhtele vedellä.
 erikoishygieniasuodatin tukossa?  Puhdista suodatin.
• Onko
• Tukkiiko karkea lika suulakkeen, imuputken tai imuletkun?
 Irrota ja puhdista.

• Onko elektroninen imutehonsäätö asetettu MIN-asentoon?

 Aseta imuteho MAX-asentoon.
• Onko
 käsikahvan mekaaninen imutehonsäätö auki?
 Sulje käsikahvan liukupainike.

Imutilaan kerääntyy epätavallisen
suuri vesilammikko. (Muutamat
tipat ovat täysin normaaleja.)

• Ovatko
tiivisteet ja tiivistepinnat voimakkaasti likaantuneet?

 Puhdista.
 märkäimusuodatin unohtunut?  Tarkasta.
• Onko

• Vesisuodatinjärjestelmässä
on luultavasti liian paljon pölyä.

 Puhdista vesisuodatinjärjestelmä, vaihda vesi.

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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Hävitystä koskevia ohjeita | Huolto- ja varaosapalvelu | Takuu

Hävitystä koskevia ohjeita

Takuu

• Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana Se koostuu ympäristöystävällisistä
materiaaleista ja voidaan sen vuoksi kierrättää. Hävitä pakkausmateriaalit, joita ei enää tarvita
keräysjärjestelmän (vihreä piste) kautta.
• Vanha laite
Kun et enää käytä AQUA+ ANTI-ALLERGY -imuriasi, luovuta laite myyjälle tai kierrätyskeskukseen
uusiokäyttöä varten. Se sisältää vielä arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja. Kysy jätehuoltotavat
myyjältäsi tai kuntasi hallinnosta.

Myyjän ostosopimukseen perustuvista takuuvelvoitteista riippumatta annamme tälle laitteelle takuun
seuraavien ehtojen mukaisesti:
1. Takuuaika on 12 kuukautta, laskettuna ensimmäiselle loppukäyttäjälle toimituksen päivämäärästä.
Ammattikäytössä tai vastaavanlaisessa kuormituksessa takuuaika laskee 6 kuukauteen. Takuu
vaatimusten esittäminen edellyttää ostokuitin esittämistä.
2. Takuuaikana korjaamme kaikki oleelliset toimintapuutteet, jotka todistettavasti johtuvat
valmistusvirheestä tai aineviasta, kunnostamalla tai vaihtamalla vialliset osat valintamme mukaan,
vaihdetut osat siirtyvät meidän omistukseemme. Takuu ei kata helposti särkyviä osia, kuten lasia,
muoveja ja lamppuja. Puutteista on ilmoitettava meille takuuaikana viipymättä niiden toteamisen
jälkeen. Takuuaikana toimintavikojen korjaamisen käytettyjä varaosia ja työaikaa ei laskuteta.
Huoltopalvelun luvattomasta käyttämisestä aiheutuneet kustannukset menevät asiakkaan
maksettavaksi. Laite on vietävä lähimpään huoltopisteeseemme tai sopimuskorjaamoomme.
3. Takuuvelvoitteita eivät aiheuta vähäiset poikkeamat, jotka ovat laitteen arvon ja käytettävyyden
kannalta merkityksettömiä, eivätkä veden kemiallisista ja sähkökemiallisista vaikutuksista tai
yleisesti poikkeavista ympäristöolosuhteista johtuneet vauriot. Takuu ei koske normaalin kulumisen
eikä myöskään takuuohjeiden noudattamatta jättämisen tai epäasianmukaisen käytön seurauksena
aiheutuneita vaurioita.
4. Takuu raukeaa, jos henkilöt, joilla ei ole valtuutustamme, tekevät laitteille toimenpiteitä tai
korjauksia.
5. Takuusuoritukset eivät pidennä eivätkä uusi laitteen tai siihen asennettujen varaosien takuuaikaa:
asennettujen varaosien takuuaika päättyy koko laitteen takuuajan päättyessä.
6. Pitemmälle menevät ja muunlaiset vaatimukset, erityisesti korvausvaatimukset laitteen ulkopuolella
syntyneistä vahingoista, eivät ole mahdollisia, mikäli lainsäädännössä ei ehdottomasti toisin
määrätä.
Huolto- ja varaosapalvelujamme voi käyttää myös takuuajan päättymisen jälkeen. Ota yhteyttä myyjään
tai suoraan asiakaspalveluosastoomme.

Huolto- ja varaosapalvelu
Kysy myyjältäsi, missä on lähin AQUA+ -huolto- ja varaosapalvelu.
Ilmoita hänelle samalla AQUA+ ANTI-ALLERGY -imurin tyyppikilven tiedot.
Laitteen turvallisuuden säilyttämiseksi vain sähköalan ammattihenkilöiden pitäisi suorittaa korjauksia,
erityisesti virrallisia osia koskevia.
Käänny häiriöiden yhteydessä siksi myyjäliikkeen tai suoraan tehtaan huolto- ja varaosapalvelun
puoleen.

Tekniset tiedot
Tyyppimerkintä:
Virransyöttö:
Ottoteho:

786/0



230 V, 50 Hz




Virransyöttöjohdon pituus (halkaisija):


maks. 1700 W


Laitteen mitat (pit. × lev. × kork.):

Laitteen paino tyhjänä:

(486 × 318 × 306 mm)

Likavesisäiliön tilavuus:



8 m (2 × 0,75 mm²)
n. 8 kg
1,9 l

Elektroninen uimurin poiskytkentä REED-anturilla
Portaaton tehonsäätö softtouch-toimintokytkimellä (Touchtronik)

AQUA+ ANTI-ALLERGY
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