
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJE 

 

 
 

TEOLLISUUSIMURI 
      

Kuiva-/märkäimuri 
      
     UAA3165 
 

Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!  
Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda 

maskinen! 
Read these instructions carefully before using the machine!! 



HUOLTO 
 
 

Varoitus: Kun suodattimet ovat selvästi pölyn peitossa tai jos imuteho pienenee huomattavasti, 
puhdista suodattimet. Näin parannat imurin käyttötehoa ja pidennät sen käyttöikää. 
Imuria ei saa käyttää ilman suodattimia. 

 
 
   
1 

 

Käännä lukitusnuppia vastapäivään ja 
irrota suodatin 

   
2 

 

Puhdista suodatin huolellisesti 

   
3 

 

Kuivaa suodatin 

   
4 

 

Aseta suodatin takaisin paikalleen 

 

Suodatin 
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TURVALLISUUSOHJEET 
 
 

Seuraavaa perusohjetta tulee aina noudattaa sähkölaitteita käytettäessä: 
 

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN IMURIN KÄYTTÖÄ. 

 
VAROITUS 

 
Ohjeita tulipalo-, sähköisku- tai henkilövahinkojen  vaaran välttämiseen : 
 
• Imuria ei saa käyttää ulkotiloissa. 
• Imuria ei saa jättää vartioimatta, kun se on kytkettynä verkkovirtaan. Sammuta imuri ja irrota se 

verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä ja ennen huoltotoimenpiteitä. 
• Imuri ei ole lelu. Vahdi lapsia, jos he käyttävät imuria tai sitä käytetään heidän lähettyvillään. 
• Käytä imuria vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittelemia 

lisälaitteita. 
• Älä käytä imuria, jos virtajohto tai pistotulppa on vahingoittunut. 
• Älä vedä tai kanna imuria johdosta, käytä johtoa kahvana, sulje ovea johdon ollessa välissä tai 

vedä johtoa terävien reunojen tai kulmien yli. Älä vedä imuria johdon yli. Pidä johto kaukana 
lämmitetyiltä pinnoilta. 

• Älä käytä jatkojohtoja tai pistorasioita, joiden kuormituskyky on liian pieni. 
• Sammuta imuri ennen sen irrottamista verkkovirrasta. 
• Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota aina kiinni pistotulpasta, älä johdosta. 
• Älä käsittele pistotulppaa tai pölynimuria, kun kätesi ovat märät tai sinulla ei ole kenkiä jalassa. 
• Imurin aukkoihin ei saa työntää esineitä. Imuria ei saa käyttää, jos imurin aukot ovat tukossa. 

Puhdista imuri pölystä, nukasta, karvoista tai muusta materiaalista, joka saattaa pienentää 
imutehoa. 

• Pölynimuri imee, ja jos siinä on pyörivä puhdistustela. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja 
kaikki ruumiinosat kaukana aukoista ja liikkuvista osista. 

• Älä ime imuriin palavia tai savuavia esineitä, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. 
• Älä käytä imuria, jos pölyastia tai suodatin ei ole paikallaan. 
• Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. 
• Älä ime imuriin tulenarkaa tai palavaa nestettä, kuten bensiiniä. Älä käytä imuria alueella, jolla 

käsitellään tällaisia nesteitä. 
• Säilytä imuria sisätiloissa, viileässä ja kuivassa paikassa. 
• VARMISTA, että sammutat imurin vähintään 15 minuutin välein (5 minuutiksi), jotta moottori saa 

jäähtyä. Jos näin ei toimita, moottori saattaa vahingoittua. 
• ÄLÄ käytä imuria yli 4 tuntia (tauot mukaan lukien) yhtäjaksoisesti. 
 
 
 
 
 

TEKNISET TIEDOT 
 
MALLI  UAA 3165 
TEHO 2*1200 W 
KÄYTTÖJÄNNITE  230 V/ 50HZ 
KOTELOINTILUOKKA  IP-24 
SUOJAUSLUOKKA  II (kaksoiseristetty) 
SÅILIÖ  75 l 
ILMANMÄÄRÄ 3.0 m3/min 
ALIPAINE 16-17 Kpa 
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OSALUETTELO 
 

 
 
 

Kädensija 

Teleskooppiputki 

Lattiaharja 

Imuputki 

Letkun liitin 

kahva 

Pyörä 

Pölysäiliö 

Kytkin Virtajohto, pistotulppa  

Kantokahva 

Lukitussalpa 

Letku 

Maton imurointi 

Lattian imurointi 

Nesteiden imurointisuulake 

Lattiaharja  
Matoille, 
puulattioille jne. 

Rakosuulake  
Kulmille, raoille jne. 

Harjasuulake  
Sohville, kirjahyllyille, 
verhoille, huonekaluille jne. 
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IMURIN KÄYTTÖ 
 
   
1 

 

Kiinnitä letkun liitin pölynimurin 
pyörivään liittimeen. 

   
2 

 

Työnnä kädensija putkeen 
kiertoliikkeellä. 

   
3 

 

Sama kuin yllä. 

 
 

Letkun 
liitin  

Kädensija  

Teleskooppiputki  

Teleskooppiputki  
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IMURIN KÄYTTÖ 
 
   
1 

 

Sama kuin yllä. 

   
2 

 

Säilytys 

 
 

Teleskooppi - 
putki  

Lattiaharja 
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IMURIN KÄYTTÖ 
 
   
1 

 

Liitä pistotulppa pistorasiaan 
tulpasta kiinni pitäen. 
Jos imuroit nesteitä älä käytä 
suodattimia. Käytä nesteiden 
imuroinnissa vain toista 
moottoria. 

   
2 

 

Käynnistä tai sammuta imuri 
virtakytkimellä. 

Huom: Kahta kytkintä ei saa asettaa päälle samaan aikaan. 
Kytkimet on asetettava päälle yksi kerrallaan. 
Turvallisuuden vuoksi imurin kytkimessä on vedenkestävä suojus. Vaihda suojus, jos se hajoaa. 
   
3 

 

Voit vaihtaa imutehoa 
suurentamalla/pienentämällä 
kädensijan ilma-aukkoa. 

 
 

Virtakytkin  
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PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS 
 
 

Jos pölysäiliö on täynnä, tyhjennä se mahdollisimma n pian 
 
 
   
1 

 

Avaa kotelo vapauttamalla 
lukitussalpa. 

   
2 

 

Tyhjennä pölysäiliö 

   
3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tyhjennä  vesi säiliöstä, 
poistoletkun kautta 

Irrota  
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Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja 
kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 
 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 
 

 
TAKUU 
 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus tai 
lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta 
muutettu. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä 
käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään 
välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

   Onnentie 7 

   63610 TUURI 
 
vakuuttamme, että  Laite: Meister: Teollisuusimuri 
 
  Tyyppikoodi: UAA3165 (YLW72) 
 
 
Täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2004/108/EC,2006/95/EC 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen:  
 
 
EN 60335-2-2:2003+A1:04+A2:06 
EN 60335-1:2002+A11,A1:04+A12,A2:06+A13:08 
EN 62233:2008          
  

 
 
 
 

Kari Haka 
Tuontipäällikkö               
 


