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Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset 

laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja 

huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi 

varoitukset. Säilytä tämä ohjekirja suojaisassa 

paikassa.  

Ohjekirjan sisältöä voidaan muuttaa ilman 

ennakkoilmoitusta, siihen voidaan tehdä sekä 

muutoksia ja parannuksia. 
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1. Yleistä

Olette hankkineet itsellenne Eurovac -200T purunpoistolaitteen. Toivommekin, että se tulee 
palvelemaan Teitä pitkään, siksi pyydämme Teitä käyttämään ja huoltamaan laitetta oikein. 

Tässä oppaassa kerromme Eurovac -purunpoistolaitteen käyttö- ja huoltotoimenpiteet. Pyydämme 
teitä tutustumaan ohjeisiin huolella ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksenne 
purunpoistolaitteen toimivuuden ja käyttöturvallisuuden.  

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

1.1 Pääosien tunnistaminen 

1. Puhallin/imurimoottori
2. Ulospuhallusyhde
3. Väliletku
4. Imuyhde
5. Alusta
6. Roskasäiliö/suodatin/pölypussi

1.2 Mallien tekniset tiedot 

1. Tynnyri suodatinyksikkö 200l
Puhallin PRVM 400/N2 2,2 kW (painonappikäynnistimellä)
Ilmavirtaus max 2376 m³/h
Paine max 3100 Pa
Äänitaso noin 67dB

2. Tynnyri suodatinyksikkö 200l
Puhallin PRVM 500/N2R 4 kW (painonappikäynnistimellä)
Ilmavirtaus max 3384 m³/h
Paine max 4400 Pa
Äänitaso noin 68dB

1.3 Laitteen sähkönsyötön vaatimukset 

Tarkista, että käytössäsi on oikea syöttöjännite ja sulakekoko ennen laitteen liittämistä. 
Sähkönsyöttö tulee olla 400 V / 16 A (D-käyrä automaattisulake). 
Muita sulakkeita käytettäessä moottori saattaa vaurioitua tai laite ei toimi oikein. 
,jolloin takuu ei ole voimassa. 
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1.4 Käyttöominaisuudet 

Eurovac 200T – malliston purun- ja pölynpoisto yksiköt soveltuvat pienempiin kevyen purun- ja 
pölynpoistokohteisiin. Laitteessa on 200 litran säiliö ja kaksinkertainen suodatus. 
Pöly kerätään 200 l:n kuitusäkkiin, josta se on helppo tyhjentää jatkokäsittelyyn. 
Laite on lisäksi varustettu 400 g:n antistaattisella polyesterisuodattimella. 

HUOM! Purunpoistolaitteella voidaan imeä vain kuivaa pölyä. 

1.5 Yleiset turvallisuusohjeet 

Olkaa hyvä ja noudattakaa seuraavia turvallisuusohjeita käyttäessänne Eurovac -
pölynpoistolaitetta: 

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

 Ennen kuin huollatte laitetta, irrota aina pistoke seinästä.

 Älkää altistako laitetta vedelle tai kosteudelle.

 Älkää käyttäkö laitetta sateessa tai roiskuvan veden alla.

 Älä koskaan jätä laitetta päälle kun ketään ei ole paikalla.

HUOM! Eurovac -pölynpoistolaitteen melutaso riippuu käytettävästä imumoottorista. 

2. Käyttöönotto ja Käyttö

Ennen pölynpoistolaitteen käyttöä TARKISTAKAA, että: 

 käytettävissänne oleva jännite on oikea. (katso laitteen tyyppikilpi).

 pistokerasia, imurin sähköjohto ja pistoke ovat ehjät.

 suodatinyksikössä on suodatin ja pölypussi paikoillaan ja että se on edellisen käytön jäljiltä
ehjä ja puhdas.

2.1 Käyttäminen 

Eurovac – purunpoistolaite kytketään päälle laitteen reunassa olevasta virtakytkimestä. 

HUOM! Älkää käyttäkö laitetta tiloissa joissa on räjähdysvaarallisia tai kuumia 
materiaaleja! 

HUOM! Jos poistoilman mukana tulee pölyä tai roskia, sammuta laite välittömästi! 

2.2 Käytönaikaiset huollot 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan huoltotoimenpiteet, jotka tulisi tehdä riittävän usein 
varmistaaksenne laitteen pitkän käyttöiän.  

HUOM! Aina kun tyhjennätte tai huollatte laitetta, irrottakaa verkkojohto sähkörasiasta. 
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2.3 Pölypussin vaihto 

Tarkista ajoittain ettei pölysäiliö ole päässyt liian täyteen. 

Ennen pölypussin vaihto irrota imurin pistoke seinästä. 

Vapauta kannen lukitussalvat (4kpl), jonka jälkeen kansi 
irtoaa. Vaihda esiin tuleva kuitukangaspussi uuteen ja 
tarkista samalla, että varsinainen suodatinpussi on ehjä. 

Laita uusi kuitukangaspussi säiliöön ja taita sen reuna 
säilön reunan päälle. Laita kansi takaisin paikoilleen ja 
lukitse lukitussalvat. Varmista että kansi on tiiviisti 
paikallaan. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Suodattimen huoltotoimet  

Eurovac –purunpoistolaitteen suodatinyksikkössä on antistaattinen polyesterisuodatin. 

Mikäli suodatin on erittäin likainen se voidaan puhdistaa varovasti harjaamalla tai paineilmalla 
puhaltamalla. 

Suodattimen ollessa puhdas saavutatte parhaan mahdollisen suodatustehon, sekä säästätte 
samalla laitetta. (Tarvittaessa kysy lisää ohjeita myyjältä tai valmistajalta). 

HUOM! Älä koskaan käytä rikkoutunutta suodatinta! 

HUOM!  Varmista aina ennen käyttöä, että suodatin on paikallaan ja oikein asennettu!3. 
Määräaikaishuollot ja varaosat 

Laitteistolle on tehtävä määräaikaishuolto riittävän usein riippuen käyttö-olosuhteista. Huollon 
tiheys (riittävyys) tulee arvioida ja tarkistaa kunnes oikea huoltoväli selviää. 

 Huollossa tarkastetaan laitteen suodattimien ja varusteiden kunto sekä huolehditaan 
laitteen puhdistuksesta. 

 Suodattimen tarkistuksen yhteydessä poistakaa myös säiliön pohjalle mahdollisesti kertynyt 
lika ja roskat. 

 Tarvittaessa vaihtakaa suodatin uuteen (kulunut, rikkoutunut tai umpeutunut suodatin). 

HUOM!  Käyttäkää ainoastaan laadukkaita alkuperäisiä Eurovac - suodattimia ja 
varaosia, jäljitelmät saattavat johtaa laitteen rikkoutumiseen ja takuun 
raukeamiseen. 

Koodi Kuvaus Lisätiedot 

013066 Pölypussi 200l tynnyriin kertakäyttöinen 

013054 Suodatinpussi 200l tynnyriin  
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4. Vianetsintä

 Laite ei käynnisty

o tarkista, että kytkin on asennossa ”1”.

o tarkista verkkojohdon kunto

o tarkista sulakkeet

 Poistopuhalluksen mukana tulee pölyä tai roskia

o sammuta laite välittömästi

o suodatin on mahdollisesti rikkoutunut

o suodatin ei ole paikallaan

 Laite pitää outoa ääntä

o laakerit ovat kuluneet

 Heikko imuteho

o tarkista suodattimen puhtaus ja kunto

o tarkista onko imurointiletku tukkeutunut

o tarkista onko roskasäiliö täynnä

5. Takuu

Suomen Imurikeskus Oy myöntää tuotteelle kahdentoista (12) kuukauden 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. Takuu on voimassa hankintapäivästä alkaen. Takuun alaisuuteen kuuluvat työt eivät
vaikuta takuuaikaan. Vaikka laitteeseen vaihdetaan takuuaikana osia tai laite vaihdettaisiin
korvaavaan laitteeseen, takuuaika jatkuu hankintapäivästä, eikä ala alusta.

2. Takuu raukeaa, mikäli laitteeseen tehdään muutoksia tai laitteessa käytetään muita kuin
alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.

3. Seuraavaksi mainitut seikat eivät kuulu takuun piiriin:
o kuluvat osat, kuten harjakset, suodatin yms.

o mikäli tuotetta käytetään vastoin käyttö - ja asennusohjeita ilman suodatinta

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

o varomattoman käytön, kuljetusvaurioiden tai muun vahingon aiheuttamat rikkoutumiset

ja viat

o virheellisestä käytöstä ja asennuksesta aiheutuvat vauriot

o tuotteen rikkoutumisesta aiheutuneet välilliset vahingot
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6. Standardien mukaisuus

Laite on CE hyväksytty

Laitteen toimituksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja NL01 niiltä osin kuin muuta ei ole 
kaupan yhteydessä sovittu.  Jos laite ei toimi moitteettomasti ottakaa yhteyttä myyjään tai laitteen 
valmistajaan. 

Valmistaja: Suomen Imurikeskus Oy 

Valtatie 23 1411

29630 Pomarkku 

Puh. +358 (0)2 576 700 

www.suomenimurikeskus.fi 

VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS 

Suomen Imurikeskus Oy 

Valtatie 23 1411                                                                                                                                                                      

Vakuuttamme, että tämä 

Eurovac -huoltokaappi 

on suunniteltu ja valmistettu seuraavien spesifikaatioiden 

mukaisesti: Konedirektiivi 2006/42/EY 

Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY 

Standardi SFS-EN ISO 12100 

Standardi SFS-EN 60204-1 

HUOM! Vaatimustenmukaisuusvakuutus ei ole enää voimassa mikäli, 

laitteeseen on tehty muutoksia tai lisäyksiä ilman valmistajan lupaa tai 

huollon yhteydessä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. 

29630 Pomarkku


