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Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitsette 

laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lukekaa ohjekirja 

huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioikaa 

varoitukset. Säilyttäkää tämä ohjekirja suojaisassa 

paikassa.  

Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman 

ennakkoilmoitusta ja siihen voidaan tehdä muutoksia 

ja parannuksia. 
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1. Yleistä

Eurovac Vroom on automaattinen keskusimuriin yhdistettävä letkukela. Se on erinomainen laite 
paikkoihin joissa tarvitaan nopeasti käsillä olevaa imuria.  

Se on helppo asentaa kaappiin, komeroon tai työtason alle. Letku purkautuu telineestä ja palautuu 
takaisin käytön jälkeen. 

Vastaanotettuanne laitteen tarkastakaa, ettei laitteellenne ole tapahtunut kuljetusvaurioita ja että 
olette saaneet kaikki tilauksenne mukaiset tarvikkeet. Mikäli jotain huomautettavaa ilmenee, niin 
pyydämme Teitä ilmoittamaan siitä myyjälle välittömästi tai viimeistään 8 päivän kuluessa.  

Tässä käyttö- ja huolto-oppaassa kerrotaan Eurovac Vroom laitteen käyttö- ja huoltotoimenpiteet. 
Pyydämme teitä tutustumaan ohjeisiin huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. 

2.Asennusohjeet
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2. Varoitukset

 Älkää koskaan jättäkö laitetta yksin päälle, kun ketään ei ole paikalla valvomassa.

 Jos imurin säiliö täyttyy tai imuri lakkaa imemästä sammuttakaa imuri välittömästi ja
tyhjentäkää säiliö.

 Laite vaatii aina käyttäjän huolehtimaan laitteen moitteettomasta toiminnasta.

 Älkää käyttäkö imuria tiloissa, joissa on helposti syttyviä kaasuja tai -aineita.

 Älkää käyttäkö imuria kuuman/hehkuvan aineen imuroimiseen.

 Irrottakaa pistoke sähkörasiasta ennen kuin huoltotöiden aloittamista.

 Älkää antako imurin joutua veden varaan.

 Älkää imuroiko sateessa tai roiskuvan veden alla.

 Älkää viekö imuputkea imurin ollessa toiminnassa lähelle ihon herkkiä alueita (silmät, suu,
korvat).

3. Käyttäminen

 Imuri käynnistyy kun imuletku irrotetaan telineestä
imukahvaa hieman kääntämällä.

 Kahvan tulee olla 90° kulmassa, jotta imuri käynnistyy

 Siivottaessa vedä tarvittava määrä letkua ulos telineestä.

 Jotta letku ei kelautuisi takaisin, paina laitteen edessä
oleva lukitussalpa alas

 Voit säätää imun voimakkuutta vetämällä ja kiertämällä
laitteen edessä olevaa vihreää nuppia. Vastapäivään
kierrettäessä imu pienenee ja myötäpäivään kierrettäessä
imuteho kasvaa.

 Laitteen imemät roskat siirtyvät letkukelan läpi putkistoon
ja sitä kautta keskusimurin roskasäiliöön.

 Siivouksen päätyttyä nosta letkunlukitsin ylös. Imurin imun
avulla letku kelautuu takaisin.

 Imuri sammuu kun letku laitetaan takaisin paikoilleen
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4. Lisävarusteet 

Eurovac Vroomiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita 

 

 

 

 

Teleskooppinen imutanko 32mm 

011122 

 

 

 

 

 

Parkettiharjasuulake 

012041 

 

 

 

Pölyharja 32mm 

 

012044 

 

 

 

 

 

 

 

Rakosuulake 32mm 

 

012050 
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5. Takuu

Laitteella on valmistajan kolmen (3) vuoden takuun tässä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Takuu 
koskee laite- ja valmistusvikoja. Takuu saattaa raueta, mikäli tuotetta muutellaan, se vaihtaa 
omistajaa tai tuote huolletaan muualla kuin valtuutetulla huoltoliikkeellä. 

TAKUUN EHDOT 

1. Tuotteen takuuaika alkaa siitä hetkestä kun se luovutetaan asiakkaalle ja
takuutodistukseksi riittää myyjän kuitti.

2. Vaikka koneeseen vaihdetaan takuuaikana osia, tuotteen takuuaika jatkuu siitä hetkestä
eikä ala alusta.

3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:

 kuluvat osat, kuten harjakset, moottorin hiilet, laakerit, suodatin yms.

 mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö - ja asennusohjeita ilman suodatinta

 takuu ei korvaa arvaamattomista moottorin rikkoutumiseen johtaneista syistä kuten
salamanisku, ylijännite yms.

 kuljetus-, asennus-, huolto-, yms. kulut

 varomattoman käytön, kuljetusvaurioiden tai muun vahingon aiheuttamat
rikkoutumiset ja viat

 virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvat vauriot


