
KOSMEETIKASEADE EI OLE ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS KODUSES MAJAPIDAMISES. 

Kasutusjuhend 

Hoiatus 

 - Tolmukoguja (imur) ei ole ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises! Kasutage seda 
ainult vastavalt kasutuseesmärgile – professionaalne kasutamine (maniküüri-ja 
pediküürisalongides)!        

 -  See seade ei ole ettenähtud  kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimetega isikute (sealhulgas laste) poolt ja kogemusteta isikute poolt, välja arvatud juhtudel, kui 
nad koolitatud nende ohutuse eest vastutavate isikute poolt.  

- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peavad lapsed olema pideva järelevalve all.   

- Toitejuhtme kahjustamisel tuleb see asendada tootja, vastava teenindusettevõtte või 
kogemustega elektriku poolt.   

- Puhastage seadet ainult seebivahuga ja ainult siis, kui seade on toitevõrgust lahti ühendatud. 
Vältige seebivahu sattumist seadme sisse!  

- Tolmukoguja kotti peab pesema tööpäeva lõpus sooja veega! Tootja vastutab seadme 
imivõimsuse eest ainult siis, kui tolmukoguja kott on täielikult tolmuvaba!  

 - Kasutage ainult seadme komplekti kuuluvaid originaalseid kotte!   

- Vältige seadme hoidmist otseste päikesevalguse käes!   

 - Hoidke ja kasutage seadet toatemperatuuril (alates +15°C kuni +35 °C).  

-  Selle kasutusjuhendi juhiste eiramine võib halvendada seadme ohutust ja kvaliteeti.  

Tolmukogumise seade on ettenähtud tolmu ja väiksemate osakeste kogumiseks maniküüri ja pediküüri 
ning küünte hooldusega seotud toimingute käigus.   

Tüüp : töölaual kasutamiseks  

Kirjeldus  

Tolmukoguja (sahtel) koosneb korpusest, sisseehitatud imiventilaatorist, kroomitud kaitsevõrest, lülitiga 
toitekaablist ja kahekihilisest tolmu ja väikeste osakeste kogumiskotist.   

Tööks ettevalmistamine ja seadme käivitamine Enne seadme sisse lülitamist tuleb tolmukogujale (imurile) 
kinnitada tolmu ja väikeste osakeste kogumiskott. Selle toimingu teostamiseks tuleb sahtel pöörata nii, et 
see selle tagaosa on juurdepääsetav. Avage mõlema käe sõrmedega koti suue ning kinnitage see 
ventilaatori spetsiaalsele kinnitusmansetile. Koti “tasku” peab asuma tolmukoguja (imuri) ülemises osas. 
Vasak-ja parempoolse koti kummielemendid tuleb tolmukoguja (imuri) kummimansettide abil alla suruda. 
Pärast koti paigaldamist tuleb see lahti rullida, et suurendada selle sisemahtu ja parandada seadme üldist 
toimimist. Seade lülitatakse sisse toitekaablil asuva lüliti abil.  

 

HOIATUS! Garantii kehtib ainult siis, kui klient järgib garantii-ja kasutustingimusi.   

Garantiiremontide tingimused. 

Garantii kehtib alljärgnevatel juhtudel:   



1) Seadme garantiitalongi olemasolu.  

2) Konkreetse seade ostmist kinnitava ostudokumendi (kassatšeki, raamatupidamisdokumendi või 
pangaülekande) olemasolu.  

Vigaste seadmete garantii ei kehti alljärgnevatel tingimustel:   

1. Mittenõuetekohane kasutamine (vaadake kasutusjuhendit), seadme hooletu kasutamine (seadme 
toitevõrgust lahtiühendamine toitejuhtme abil, seadme mittenõuetekohane kasutamine, kuna seadet peab 
kasutama ainult temperatuurivahemikus +15°C kuni +35° C), kasutusjuhendi juhiste eiramine.  

2. Juhul, kui seadmesse on kinni jäänud kõrvalised esemed.  

3. Seadme korpuse mehaanilisel mõjutamisel (seadmele ei tohi normaalse töötamise ajal mõjuda 
mistahes koormused).   

4. Kolmanda osapoole poolt tehtud sekkumiste tuvastamisel ja volitatud teenindusettevõtte poolt 
teostatud remontide dokumentaalse tõestuse puudumisel ning ka seadme konstruktsiooni muutmise 
korral.  

5. Seadme ühendamisel toitevõrguga, mille omadused erinevad kasutusjuhendis määratletud 
omadustest.   

6. Toitekaabli, pistiku ja lüliti mehaaniliste kahjustuste (rebimine, lõikamine, avamine, purunemine jne) 
korral.   

7. Kasutusjuhendis mainimata puhastusvahendite kasutamisel.   

8. Force majeure tingimuste korral (tulekahju, üleujutus, välgulöök, jne.). Abinõud seadme kahjustamise 

korral garantiiaja jooksul:   

1) Peatage koheselt seadme kasutamine!   

2) Pöörduge seadme müügikohta või edasimüüja poole (juhul, kui kahjustus  ei toimu eelnevalt loetletud 
põhjustel).   

Seadme kahjustamisel pärast garantiiperioodi, pöörduge vastavasse teeninduskeskusesse. Tarbijal on 
seadusega sätestatud õigused, olenemata garantii tingimustest.   

Tootjal on õigus ilma etteteatamiseta teha seadmes tehnilisi muudatusi ja asendada seadme 
komponente.  

Tehnilised parameetrid:   

- Toitepinge: 220-240 V ~ / 50Hz;      

- Ventilaatori pöörete arv: 3100 pööret/min;    

- Võimsus: 60 W;       

- Filtreeritud õhu maht: 400 m³;    

- Müratase: 62dB.                           

Komplekt:    

1) Tolmukoguja (imur) – 1 tk  2) Kott - filter – 2 tk  


