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PAKENDI SISU 
Keskustolmuimeja komplekti kuuluvad järgmised esemed. 
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED 
Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, kaasa 
arvatud järgmisi: 
 
KÕIK JUHISED TULEB LÄBI LUGEDA ENNE SELLE KESKUSTOLMUIMEJA KASUTAMIST. 
See keskustolmuimeja on ettenähtud tavalise majapidamistolmu eemaldamiseks. 
 

HOIATUS!  
Tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks: 
 Seadet ei tohi kasutada väljas ega märgadel pindadel. 
 Ärge katke kinni mootori katet ega õhuavasid ja toru 

keskseadme peal. Mootor kuumeneb üle ebapiisava jahutava 
õhuvoolu korral. 

 Keskseadet ei tohi paigaldada kõrge temperatuuriga kohta ega 
ligipääsematusse kohta (näiteks pööningule või 
teeninduskanalisse). 

 Paigaldage keskseade nii: vähemalt 30 cm kaugusele laest ja 
külgnevatest seintest ning vähemalt 70 cm kõrgusele 
põrandast. Lisaks tuleb kontrollida üle vastavus kehtivatele 
kohalikele eeskirjadele ja määrustele. 

 Seadet ei tohi kasutada mänguasjana. Olge äärmiselt 
tähelepanelik, kui kasutate seadet laste lähedal või kui lapsed 
seadet kasutavad. 

 Füüsilise, sensoorse või vaimupuudega ning vajalike 
kogemuste ja teadmisteta isikud (kaasa arvatud lapsed) võivad 
seda seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava 
isiku järelevalve all või pärast sellelt isikult juhiste saamist 
seadme nõuetekohaseks kasutamiseks. 

 Seadet tohib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud 
viisil. Kasutada tohib ainult tootja soovitatud tarvikuid. 

 Kahjustatud toitejuhtme või -pistikuga seadet ei tohi kasutada. 
Kui keskustolmuimeja ei tööta nõuetekohaselt, on kukkunud 
maha, on kahjustatud, jäänud välja või kukkunud vette, siis 
tuleb see tagastada kohalikule volitatud edasimüüjale. 

 Seadme tohib ühendada ainult nõuetekohaselt maandatud 
pistikupessa (lugege maandamisjuhiseid). 

 Kasutada ei tohi ebapiisava lubatava kestevvooluga 
pikendusjuhtmeid ega pistikupesasid. 

 Enne seadme elektrivõrgust lahtiühendamist tuleb kõik 
juhtseadised väljalülitatud asendisse lülitada. 

 Seadet elektrivõrgust lahti ühendades ei tohi otse juhtmest 
tõmmata. Kinni tuleb võtta pistikust, mitte juhtmest. 

 Pistikut ja toitejuhet ei tohi käsitseda märgade kätega. 
 Seadme avadesse ei tohi ühtki eset sisestada. Seadet ei tohi 

kasutada kaetud või ummistunud avadega. Kõik õhuavad tuleb 
hoida puhtad õhuvoolu vähendada võivast tolmust, ebemetest, 
karvadest jms. 

 Tolmuimeja tekitab imijõudu. Hoidke juuksed, kehast 
eemalehoidvad riided, sõrmed ja kõik muud kehaosad eemal 
seadme avadest ja liikuvatest osadest. 

 Seadmesse ei tohi imeda põlevaid ega suitsevaid materjale 
nagu sigaretid, tikud või kuum tuhk. 

 Olge äärmiselt ettevaatlik treppe puhastades. 
 Seadmesse ei tohi imeda tuleohtlikke ega põlevvedelikke nagu 

bensiin ning seadet ei tohi kasutada kohtades, kus võib olla 
selliseid vedelikke. 

 Hoolitsege, et tööala on hästi valgustatud. 
 Elektriseadmed tuleb elektrivõrgust lahti ühendada, enne kui 

neid selle seadmega tolmust puhastate. 
 Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada spetsiaalse 

toitejuhtmega, mis on saadaval kohalikult volitatud 
edasimüüjalt. 

 Seadet ei tohi kasutada ilma tolmukoti ja/või filtrita. 
 
 

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES! 
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ÜLDINFO 
 
Keskustolmuimeja on ettenähtud kuiva kodumajapidamises 
esineva mustuse ja tolmu eemaldamiseks. Vältige kõvade ja 
teravate esemete imemist keskustolmuimejasse vooliku ja 
plasttoru kahjustumise ja ummistumise vältimiseks. 
 
Käesolev kasutusjuhend kirjeldab keskseadme 
kodumajapidamisse paigaldamise viimaseid samme. Lisaks 
sisaldab see vajalikku infot hoolduse ja rikkeotsingu kohta, 
kuigi see on ebatõenäoline, et te seda vajate. Kui vajate 
lisainfot seadme paigaldamise, kasutamise vms kohta, siis 
pöörduge kohaliku volitatud edasimüüja poole. 
 

PAIGALDAMISEL KASUTATAVAD 
OHUTUSVAHENDID 
 
Seadme paigaldamiseks vajalikke töid tehes 
(seinte ja katete ettevalmistustoimingud) on 
soovitav kanda ohutusvahendeid nagu kiiver, töökindad, 
kaitseprillid ja kuulmiskaitsmed. 
 

ETTEVAATUST!  
 

 
Olge ettevaatlik seintesse auke puurides, kuna seintes võib 
olla gaasi- ja veetorusid ning elektrijuhtmeid. 
 
Kui teil on küsimusi toote, varuosade, hoolduse, garantii või 
muu kohta, siis pöörduge kohaliku volitatud edasimüüja poole. 
 

MAANDAMISJUHISED 
 
See seade tuleb maandada. Seadme talitlushäire või rikke 
korral tagab maandus elektrilöögiohu vähendamiseks 
elektrivoolule vähima takistusega tee. Sellel seadmel on 
seadet maandava elektrijuhiga toitejuhe ja maanduskontaktiga 
pistik. Toitejuhtme pistik tuleb ühendada sobivasse 
pistikupessa, mis on nõuetekohaselt paigaldatud ja maandatud 
vastavalt kõikidele kohalikele eeskirjadele ja nõuetele. 
 

HOIATUS!  
Seadet maandava elektrijuhi valesti ühendamine põhjustab 
elektrilöögiohtu. Kui kahtlete, kas pistikupesa on 
nõuetekohaselt maandatud, või kui pistik ei sobi pistikupessa, 
siis pidage nõu pädeva elektriku või hooldustehnikuga. 
Seadme toitejuhtme pistikut ei tohi muuta. 
 

HOIATUS!  
Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada spetsiaalse 
toitejuhtmega, mis on saadaval kohalikult volitatud 
edasimüüjalt. 
 

HOOLDUSINFO 
 
Käesolevas juhendis antud juhised aitavad teil teha 
korrapäraseid hooldustöid. Lisainfo saamiseks pöörduge 
kohaliku volitatud edasimüüja poole. 
 

ANDMESILT 
 
Juhtpaneelil või mootorikattel asuval andmesildil on näidatud 
seadme mudel, tüüp ja seerianumbrid. Kiire ja täpse 
teenindusinfo saamiseks andke teenindajale alati need 
numbrid teenindust puudutava päringu esitamisel. 
 

HOIATUS!  
 
Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi. 
 

TOOTE MÕÕDUD 
 
Vt lk 7 joonist 1. 
 

ELEKTROONIKAROMUD  
 
See sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et 
toodet ei tohi visata ära koos olmejäätmetega. Selle asemel 
tuleb see viia ettenähtud elektroonikaromude ringlussevõtu 
kogumispunkti. Seda toodet nõuetekohaselt kõrvaldades aitate 
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja 
inimeste tervisele, mida võib põhjustada selle toote nõudeid 
eirav kõrvaldamine. Täpsema info saamiseks selle toote 
kõrvaldamise kohta pöörduge oma prügifirma poole või 
kauplusesse, kust toote ostsite. 
 

PAIGALDAMINE 
 
Teie koju on juba tõenäoliselt paigaldatud plasttorude ja 
sisselaskeklappide süsteem ning te olete valmis 
keskustolmuimeja keskseadme paigaldamiseks. Kui teie koju 
on tsentraalne tolmuimemissüsteem paigaldamata, siis saate 
lasta Electroluxi vastava süsteemi paigaldada asjatundjal. 
Võtke selleks ühendust kohaliku edasimüüjaga või valige 
süsteemi ise paigaldamise võimalus. 
 
Keskustolmuimeja keskseade tuleks paigaldada võimalikult 
kaugele peamistest eluruumidest, ent ometi 
juurdepääsetavasse kohta, et saaksite eemaldada 
tolmumahuti, kontrollida filtrit ja keskseadet ennast. Tüüpiliseks 
sobivaks asukohaks on garaaž, kuna see võimaldab 
tolmuimejaga puhastada ka autot ja garaaži ning kuna 
garaažis on mugav tolmumahutit tühjendada ja filtrit 
puhastada. Muudeks sobivateks asukohtadeks on keldrikorrus, 
pesuruum või ventileeritud hoiuruum. 
 

ETTEVAATUST!  
 

 
Olge ettevaatlik seintesse auke puurides, kuna seintes võib 
olla gaasi- ja veetorusid ning elektrijuhtmeid. Müüritisse võib 
auke puurida ainult juhul, kui sellega ei kahjustata müüritise 
stabiilsust. Puidust postidesse tuleb puurida sobivad augud. 
Sõltuvalt paigalduskohas kasutatud ehitusmaterjalidest valige 
sobivad ankrud keskseadme riputamiseks. Keskseade tuleb 
lihtsalt libistada seinale paigaldamise alusele. See kinnitub 
klõpsuga kohale. 
 
Vt lk 7 joonist 3. 
 
 Paigutage keskseade peamistest eluruumidest võimalikult 

kaugele. Väljalaset peaks olema lihtne ühendada 
ventilatsioonitoruga. Seda saab teha hoone 
ehitusmaterjalidest hoolimata. 

 
 Paigutage kaks madalpingejuhet magistraaltoru lähedale. 

Eemaldage madalpingejuhtmelt isolatsioon. Sisestage 
madalpingejuhe pingutuvatesse 
madalpingekonnektoritesse. Hoolitsege, et tagatud on 
vastavus kohalikele elektrieeskirjadele ja määrustele. 

 
Vt lk 7 joonist 4. 
 
 Hoolitsege, et keskseadme jaoks on olemas sihtotstarbeline 

pistikupesa. 
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 Ühendage keskustolmuimeja toitejuhtme pistik 
pistikupessa. 

 
Electroluxi Oxygen keskustolmuimeja ei eelda väljalasketoru 
monteerimist. Sellele on juba väljalase paigaldatud. Võite siiski 
soovida juhtida heitõhu hoonest välja. Sel juhul peate 
paigaldama vastava adapteri. See muudab väljalaskeliitmiku 
suuruse tsentraalse imitoru diameetrile vastavaks. 
 
Vt lk 7 joonist 5. 
 
 Paigutage keskseade nii, et väljalasketoru oleks võimalikult 

lühike. Väljalase ei tohiks olla pikem kui 5 meetrit. 
 
 Ärge unustage, et keskseadme külgedele peab jääma vaba 

ruumi juurdepääsu tagamiseks tolmumahutile. 
 
Vt lk 7 joonist 6. 
 
 Seadke keskseadme sisselaskeliitmik kohakuti seinast 

eenduva magistraaltoruga. ÄRGE LIIMIGE! Kui juhite õhu 
hoonest välja, siis ühendage mootori väljalaskega 
väljalasketoru. Väljalasketoru peab olema võimalikult lühike. 

 
MÄRKUS: Paigaldage keskseade vähemalt 30 cm kaugusele 
laest ja külgnevatest seintest, vähemalt 70 cm kõrgusele 
põrandast ning kuni 1,8 m kaugusele kasutatavast 
pistikupesast. Kontrollige üle vastavus kehtivatele kohalikele 
määrustele. 
 
Vt lk 7 joonist 2. 
 

HOIATUS!  
 
Ärge katke kinni keskseadme peal asuvaid õhuavasid 
mootorikattes. Mootor kuumeneb üle ebapiisava ventilatsiooni 
korral. 
 

HOIATUS!  
 
Keskseadet ei tohi paigaldada kõrge temperatuuriga kohta ega 
ligipääsematusse kohta (näiteks pööningule või 
teeninduskanalisse). 
 
Täiuslikult puhta õhu tagamiseks saab kasutada HEPA-filtrit, 
mis võib juba olla paigaldatud teie valitud keskseadmesse või 
mille saab osta kohalikult volitatud edasimüüjalt. Paigaldage 
lihtsalt HEPA-filter näidatud viisil. 
 
Vt lk 7 joonist 7. 
 

SÜSTEEMI TESTIMINE 
 
Tagada tuleb vastavus kohalikele elektrieeskirjadele ja 
määrustele. 
 
Ühendage seadme toitejuhtme pistik tavalisse elektrisüsteemi 
pistikupessa. Olete nüüd valmis kontrollima, kas seade on 
nõuetekohaselt paigaldatud: 
 
 Hoolitsege, et filter on nõuetekohaselt keskseadmesse 

paigaldatud. 
 Hoolitsege, et tolmumahuti on nõuetekohaselt keskseadme 

külge kinnitatud. 
 Ühendage voolik iga sisselaskeklapiga, et kontrollida, et 

elektrikontaktid töötavad nõuetekohaselt. 
 Kontrollige kõiki sisselaskeklappe õhu lekkimise suhtes. 
 Kontrollige kõiki toruühendusi õhu lekkimise suhtes. 
 
Vt lk 7 joonist 8. 

KESKUSTOLMUIMEJA KASUTAMINE 
 
Keskustolmuimeja tööd juhitakse voolikul oleva lülitiga. 
Ühendage voolik lihtsalt sisselaskeklapiga ja lülitage lüliti 
tööasendisse. Nii tehes lülitub keskseade sisse ja 
keskustolmuimeja hakkab imema. 
 
Kui olete lõpetanud, siis lülitage lüliti voolikul väljalülitatud 
asendisse ning eemaldage voolik sisselaskeklapist. Voolikut 
lahti ühendades hoidke õhuvõtuava katet mõni minut lahti, et 
imijõud väheneks. See kaitseb sisselaskeklapi tihendit. 
 
Vt lk 7 joonist 8. 
 

LED-TÄHISED – FAKULTATIIVSED, MUDELIST 
SÕLTUVAD 
 
Seadmel võivad olla mõned või kõik allpool loetletud tähised. 
 
Vt lk 7 joonist 9. 
 

                       
Sees/väljas Mootori rike   Tolmumahuti    Lähtestamine 

            on täis 
 
Keskseadmel on mitmevärviline LED-ekraan. See LED-ekraan 
annab vajalikku infot seoses keskseadme talitluse, hoolduse ja 
diagnostikaga. Järgnevalt on toodud ära keskseadme LED-
ekraanile ilmuvate erinevate teadete kirjeldused. 
 

NORMAALTALITLUS 
 
Kui keskseade on VÄLJALÜLITATUD ning seda peetakse 
ooteolekus olevaks, siis põleb sisse- ja väljalülitamisnupu LED-
tähis PUNASELT. 
 
Kui keskseade on SISSELÜLITATUD ja kasutusel, siis põleb 
sisse- ja väljalülitamisnupu LED-tähis ROHELISELT. 
Kui mootori rikke tähis PÕLEB, siis lugege täpsemat kirjeldust 
altpoolt. 
Kui tolmumahuti tähis PÕLEB, siis tühjendage tolmumahuti ja 
hoidke lähtestamisnuppu RESET 10 sekundit vajutatuna. 
 

MOOTORI RIKE 
 
Kui sulavkaitse põleb läbi või kui mootori mõni juhe 
ühendusest vabaneb ning keskseade ei tööta, siis põlevad 
püsivalt PUNANE, ROHELINE ja merevaikkollane tähis. 
 
Kui seade seiskub liigvoolu tõttu, siis vilgub SISSE-
/VÄLJALÜLITAMISE nupu PUNANE tähis, ROHELINE tähis 
vilgub kiiresti ning MOOTORIRIKKE merevaikkollane tähis 
vilgub kiiresti. See rike lähtestatakse automaatselt 15 sekundi 
möödudes, kui madalpingeühendus on vooliku juures 
VÄLJALÜLITATUD. Kui seade seiskub pideva liigvoolu tõttu 
ning madalpingeühendus on vooliku juures SISSELÜLITATUD, 
siis SISSE-/VÄLJALÜLITAMISNUPU PUNANE tähis põleb, 
ROHELINE tähis vilgub aeglaselt ja MOOTORIRIKKE tähis 
vilgub aeglaselt MEREVAIKKOLLASELT. 
 
See on küll ebatõenäoline, ent kui keskseadme toite sagedus 
ei vasta nimiandmetele, siis keskseade ei käivitu ning SISSE-
/VÄLJALÜLITAMISNUPU PUNANE tähis põleb pidevalt. Kui 
keskseadme toitepinge on ettenähtust kõrgem, siis vilgub 
SISSE-/VÄLJALÜLITAMISNUPU tähis vahelduvalt PUNASELT 
ja ROHELISELT kolm korda, millele järgneb lühike paus, siis 
jälle vahelduv PUNASELT ja ROHELISELT vilkumine kolm 
korda, millele järgneb pikk paus ja siis kogu jada kordus. Nii 
jätkub, kuni toitepinge vastab nõuetele. 
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LCD-EKRAAN – FAKULTATIIVNE 
 

 
 
Vt lk 7 joonist 9. 
 
LCD-ekraanile ilmub Electroluxi logo. See logo võib rulluda 
küljelt küljele, et vältida püsikujutise jäämist LCD-ekraanile. 
Logo on näha, kui keskseade ei ole kasutusel. 
 
Ekraanil oleva toitesümboliga kohakuti asuvat nuppu 
kasutatakse seadme aktiveerimiseks. Vajutage seda nuppu 
seadme sisse ja välja lülitamiseks. Seadme saab aktiveerida 
ka ükskõik millisest paigaldatud sisselaskeklapist. 
 
Kui LCD-ekraaniga keskseade on ooteolekus, siis süttivad 
üksteise järel vahelduvalt vasakult paremale ja siis paremalt 
vasakule liikudes neli valget tähist ekraanil. See muster kordub 
ning see annab märku, et keskseade on kasutamiseks valmis 
ning töötab nõuetekohaselt. 
 

KASUTAMISEL 
 

 
 
Seadme kasutamisel muutub toitetähis roheliseks. Ekraanile 
ilmuvad 4 progressiivset talitlustulpa. Normaalselt töötaval 
seadmel peaks olema valgustatud kõik 4 talitlustulpa. Kui 
pidevalt on valgustatud alla 2 tulba, siis kontrollige seadet 
probleemide suhtes. Seadme nõuetekohast talitlust 
takistavateks probleemideks võivad olla: 

1. Ummistus voolikus. 
2. Ummistunud toru süsteemis. 
3. Õhuvoolu takistava tarviku nagu kitsaste kohtade 

puhastamise tarviku kasutamine. 
4. Täis tolmumahuti. 
5. Ummistunud filtrisüsteem. 

 

TOLMUMAHUTI TÜHJENDAMISE TÄHIS 
 

 
 
Iga 25 kasutustunni (umbes 6 kuu) järel hakkab ekraanil 
vilkuma tolmumahuti tühjendamise tähis. See tähis annab 
märku tolmumahuti kontrollimise ja tühjendamise vajadusest. 
Kuna see tähis toimib ajapõhiselt, siis võib tolmumahuti olla 
tegelikult üsna tühi või liiga täis. Kui teil on lemmikloomad, te 
kasutate seadet töökojas või kui muul põhjusel tekib 
keskmisest rohkem mustust, siis kontrollige ja tühjendage 
tolmumahutit sagedamini. 
 
Pärast tolmumahuti tühjendamist vajutage tagastusnuppu 25-
tunnise taimeri lähtestamiseks. Toite katkemisel 
(elektrikatkestus või seadme elektrivõrgust lahtiühendamine) 
salvestub seadme mällu tolmumahuti tühjendamise tähise 
eelnev olek ning toite taastumisel jätkub vajalik ajaarvestus. 
 
Tolmumahuti tühjendamise tähise käsitsi lähtestamiseks 
hoidke lihtsalt 10 sekundit vajutatuna sisestussümboliga 
kohakuti asuvat nuppu.  
 
 
 
 

SEADME KASUTUSEA MÕÕTUR 
 

 
 
Kasutusea mõõturil on 8 tulpa. Kui ükski neist ei ole enam 
valgustatud, siis jätkab seade küll töötamist, ent see on 
äärmiselt soovitav viia kohaliku volitatud edasimüüja juurde 
ülevaatuseks ja hoolduseks. Üks kasutusea mõõturi tulp 
tähistab 65 seadme töötundi, mis tähendab, et 
keskustolmuimejal on pikk kasutusiga. Kasutusea mõõturi 
saab lähtestada ainult hooldustehnik. Toite katkemisel 
(elektrikatkestus või seadme elektrivõrgust lahtiühendamine) 
salvestub seadme mällu seadme kasutusea mõõturi eelnev 
olek ning toite taastumisel jätkub vajalik ajaarvestus. 
 

HOOLDUSTÄHIS 
 

 
 
Süsteemi rikke või keskseadme talitlushäire korral hakkab 
vilkuma hooldustähis. Kui seda sümbolit näete, siis soovitame 
keskseadme välja lülitada, keskseadme toitejuhtme pistiku 10 
sekundiks elektrivõrgu pistikupesast lahti ühendada ja siis 
tagasi pistikupessa ühendada. Kui hooldussümbol on ikka 
ekraanil, siis soovitame tellida seadmele hoolduse. 
See sümbol võib ilmuda järgmiste probleemide esinemisel: 
 Mootori probleem. 
 Elektroonika probleem. 
 Pinge- või vooluprobleem (liiga kõrge või liiga madal). 
 Keskseade ei reageeri elektroonikale. 
 

LCD-EKRAANILE KUVATAVA INFO 
KERIMINE 
 

 
 
Kui seade ei ole kasutusel, siis saab kerida läbi LCD-ekraanil 
kuvatavate funktsioonide tolmumahuti oleku, seadme 
kasutusea mõõturi ja viimati salvestatud võimsuse taseme 
vaatamiseks. 
 
Läbi nende funktsioonide kerimiseks vajutage lihtsalt nuppu, 
mis vastab paremale suunatud noole sümbolile.  
 
Järgmisena ilmub seadme kasutusea mõõturi kuva. Kerige 
edasi ja ekraanile ilmub tolmumahuti oleku tähis. Veel edasi 
kerimisel ilmub ekraanile keskseadme viimasena registreeritud 
võimsuse tase (selle kuvamiseks kasutatakse talitlusmõõturit 
seadme kasutuskuvalt). Kui veel kord paremale kerite, siis 
ilmub ekraanile klienditeeninduse telefoninumber. 
 
Vasakule suunatud noolega kohakuti asuv nupp võimaldab 
kerida tagasisuunas läbi olemasolevate kuvade.  
 

KOTIADAPTER 
 
Et mustust oleks mugavam kõrvaldada, saab keskseadmesse 
paigaldada paberist tolmukoti. Leiate tolmukoti paigaldamise ja 
eemaldamise juhised peatüki Filtri hooldus alapeatükist 
Tolmukotid. 
 
Vt lk 7 joonist 10. 
 

SEADMERUUMI KLAPP 
 
Seadmeruumi klapp on sisselaskeklapi sarnane, ent asub 
keskseadme lähedal. See klapp on ettenähtud selleks, et teil 
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oleks seadet mugavam kasutada, kuna see on abiks näiteks 
keskseadme lähedal mahaläinud mustuse koristamisel. 
 

ÜLEKUUMENEMISKAITSE 
 
Kui trükkplaadi temperatuur on liiga kõrge, siis ei ole 
keskseade kasutatav ning LED-tähis vilgub või LCD-ekraaniga 
mudelil vilgub kogu ekraan. Selle probleemi puhul vajutage 
sisse- ja väljalülitamise nuppu, ühendage voolik lahti või 
oodake, kuni temperatuur alaneb. Kui probleem nii tehes ei 
lahene, siis pöörduge volitatud kohaliku edasimüüja poole. 
 
Vt lk 7 joonist 9. 
 

ÜLEKOORMUSKAITSE 
 
Keskustolmuimejal on järgmisi töötasemeid jälgivad 
funktsioonid: vahelduvpinge ja voolutarve. Kui pinge on 
standardsest tööpingest madalam või kõrgem, seadmel on 
ettenähtus suurem voolutarve või kui rootor lukustub, siis ei ole 
keskseade kasutatav. Sel juhul vilgub sisse- ja 
väljalülitamisnupu tähis kuni probleemi lahenemiseni või LCD-
ekraaniga mudelitel vilgub kogu ekraan. Kui probleem ei 
lahene, siis pöörduge volitatud kohaliku edasimüüja poole. 
Keskseade vajab mahajahtumiseks 30 minutit. 
 
Vt lk 7 joonist 9. 
 

DIAGNOSTIKA JA HOOLDUS 
 
Õhuvoolu või imemisjõu vähenemine annab märku sellest, et 
keskustolmuimeja ei tööta maksimaalse tõhususega. Kui 
tolmumahuti on täis ja filter ummistunud, siis ei saa õhk läbi 
seadme liikuda ja puhastada ei ole võimalik. Käesolevas 
juhendis antud juhised aitavad teil teha korrapäraseid 
hooldustöid. Nõuetekohase õhuvoolu ja imijõu tagamiseks 
tuleb hoida tolmumahuti ja filter ning plasttorud ja voolik puhtad 
(need ei tohi olla ummistunud). 
 

TOLMUMAHUTI TÜHJENDAMINE 
 
Enamikul mudelitest on akendega tolmumahuti, et oleks lihtne 
näha, millal tolmumahuti vajab tühjendamist. Tavaliselt vajab 
tolmumahuti tühjendamist ainult kaks kuni kolm (2-3) korda 
aastas. Tolmumahuti eemaldamiseks vajutage nuppe selle 
käepidemetel. Eemaldage ja tühjendage mahuti. Kinnitage 
mahuti tagasi keskseadme külge oma kohale. Et seadme 
imijõud ei väheneks, tuleb tolmumahuti kindlalt tagasi oma 
kohale paigaldada. 
 
Vt lk 7 joonist 11. 
 

FILTRI HOOLDUS 
 
Electroluxi eksklusiivne filter on isepuhastuv püsifilter. Kui teil 
on küsimusi keskustolmuimeja isepuhastuva püsifiltri kohta, 
siis pöörduge kohaliku volitatud edasimüüja poole. 
 

PABERKOTID – FAKULTATIIVSED 
 
Paberist tolmukoti mahutavus on 22 liitrit. Täis tolmukott 
mõjutab negatiivselt süsteemi talitlust. Keskustolmuimeja 
kasutamise sagedusest sõltuvalt võib tolmukott vajada 
vahetamist 2-3 korda aastas. Tolmukotte müüb kohalik 
edasimüüja. 
 
Tolmukoti vahetamise juhised: 

1. Eemaldage tolmumahuti keskseadme küljest. 
2. Vabastage tolmukott sisselasketoru küljest, 

eemaldage ja kõrvaldage. 

3. Paigaldage tolmukott. Suruge uus tolmukott kindlalt 
torule. Pöörake tolmukoti ava, et see oleks kindlamalt 
torule kinnitatud. 

4. Seadke tolmumahuti tagasi keskseadme külge. 
 

KUI KOGETE PROBLEEME ELECTROLUXI 
KESKUSTOLMUIMEJA KASUTAMISEL, SIIS 
JUHINDUGE JÄRGMISTEST SOOVITUSTEST 
ENNE HOOLDUSE TELLIMIST. 
 
OSALINE/TÄIELIK IMIVÕIMSUSE KADU 
 
 Kontrollige, et tolmumahuti on nõuetekohaselt paigaldatud. 
 Tühjendage tolmumahuti. 
 Puhastage filter. 
 Hoolitsege, et kõik sisselaskeklapid on korralikult suletud. 
 

EEMALDAGE TORUDEST UMMISTUS. 
 
Ummistus voolikus 
 
Ühendage voolik mis tahes sisselaskeklapiga. Kui imemist ei 
toimu läbi vooliku pärast selle järjest mitme klapiga 
ühendamist, siis on ummistus voolikus. Voolikust ummistuse 
eemaldamiseks lükake voolikusse nüri abivahend (aiavoolik, 
puidust pulk). Võite proovida ka imemise läbi vooliku 
vastassuunaliseks pöörata ummistuse eemaldamiseks. 
 
Vt lk 7 jooniseid 12 ja 13. 
 
Kui ühe sisselaskeklapiga ühendatult puudub normaalne 
imijõud ja te olete kontrollinud voolikut ummistuse suhtes, siis 
on ummistus torustikus ummistunud sisselaskeklapi ja 
keskseadme vahel (vt juhiseid allpool). 
 
Sisestage voolik sellesse sisselaskeklappi, kus puudub 
imijõud, ja hoidke kätt vooliku otsal. Tõmmake käsi kiiresti 
eemale. Tehke nii mitu korda. Kui nii tehes ei õnnestu 
ummistust kõrvaldada, siis pöörduge lähima Electroluxi 
seadmete edasimüüja poole. 
 

KESKSEADE EI KÄIVITU. 
 
 Kontrollige, et majapidamise elektrikilbis ei ole sulavkaitse 

läbi põlenud või kaitselüliti rakendunud. 
 Ühendage seade elektrivõrgust lahti ning kontrollige, et 

kasutatava pistikupesa ja madalpingeühenduste juhtmed ei 
ole ühendustest lahti tulnud. 

 Kui seade ikka ei käivitu, siis pöörduge lähima kohaliku 
volitatud edasimüüja poole. 

 

KESKSEADE EI SEISKU. 
 
 Kontrollige, et madalpingekontaktid ei ole takistatud ühegi 

sisselaskeklapi sees. Kui te silmaga nähtavaid takistusi ei 
tuvasta, siis ühendage keskseadme toitejuhtme pistik 
pistikupesast lahti ja pöörduge lähima kohaliku volitatud 
edasimüüja poole. 

 

KESKSEADE LÜLITUB ISEENESEST VÄLJA. 
 
 Eemaldage voolik sisselaskeavast ja ühendage siis uuesti 

sisselaskeavasse või lülitage mitu korda vooliku pidemel 
asuvat sisse- ja väljalülitamise lülitit sisse-välja. Vt ptk 
“Ülekoormuskaitse”. 

 

GARANTII 
 
Garantii annab seadmele kohalik volitatud edasimüüja. 
Pöörduge kohaliku volitatud edasimüüja poole küsimustega 
garantii kohta.
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Electrolux Central Vacuum Systems 
1700 West Second Street 
Webster City, IA 50595 
Ameerika Ühendriigid 
 
www.electroluxcentralvac.com 
 
 
 
The Thoughtful Design Innovator ehk Hooliv Disaini Uuendaja. 
 
Kas mäletate viimast korda, mil avasite kingituse, mis pani teid ütlema: 
“Vau! Kuidas sa teadsid? See on just see, mida ma tahtsin!” Just sellist 
tunnet püüame me Electroluxis kutsuda esile igaühes, kes valib või 
kasutab üht meie toodet. Me pühendame palju aega ja teadmisi ning 
mõtleme põhjalikult sellele, kuidas näha ette ja luua seadmeid, mida 
meie kliendid tõepoolest vajavad ja tahavad.  
 
Selline läbimõeldud hoolitsus tähendab uuendamisel vajaduste 
tegelikule mõistmisele tuginemist. Mitte disaini disaini enda pärast, vaid 
disaini kasutaja pärast. Meie jaoks tähendab läbimõeldud disain seda, 
et seadmeid on lihtsam kasutada ning et töid on meeldivam teha. 
Läbimõeldud disain vabastab meie kliendid kogema 21. sajandi ülimat 
luksust: meelerahu. Meie eesmärgiks on muuta see meelerahu 
kättesaadavamaks rohkematele inimestele kogu maailmas nende 
igapäevase elu rohkemates osades. 
 
Electroluxi lubadus Thinking of you ehk “Mõeldes sinule” tähendab 
enamat kaasaegsete tarbijate vajaduste rahuldamisest. See tähendab, 
et me oleme pühendunud ka sellele, et muuta oma seadmed 
ohutumaks keskkonna seisukohast hinnatuna, nii et kasusaajaiks on nii 
praegused kui tulevased põlvkonnad. 
 
Electrolux. Thinking of you. 
 
Lugege täpsemalt meie mõtteid veebisaidilt www.electrolux.com 
 

 


