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Õnnitleme teid!
Palju õnne CANVAC Q CLEAN ROLL ME C1 voolikutrumli valimise puhul. See toode teeb teile edaspidi palju rõõmu, sest lihtsustab 
teie tsentraaltolmuimeja hoidmist ja praktilist kasutamist paljude aastate jooksul. Kuna olite piisavalt tark ja valisite tuntud tarnija 
toote, saate nautida töökindlust, mida tagavad nüüdisaegne konstruktsioon, kvaliteet, hooldus ja varuosad.

CANVAC Q CLEAN ROLL ME C1 TARNEKOMPLEKTI KUULUVAD VOOLIKUTRUMMEL, KÄEPIDE JA NÕRKVOOLUÜHENDUS.

VOOLIKUTRUMLI CANVAC Q CLEAN ROLL ME C1 
PAIGALDAMINE
CANVAC Q CLEAN ROLL ME C1 sobib kõigile müügilolevatele tsentraaltolmuimejatele.

1. Voolikutrumli paigaldamine seinale või 
garderoobi

Märkige juhendi tagaküljel oleva augušablooni abil ära 
kinnitusaugu asukoht. Keerake kruvid kahte ülemisse 
auku. Ärge keerake kruvisid lõpuni. Kasutage vastavale 
seinamaterjalile sobivaid tüübleid ja/või kipsikruvisid.
	 Riputage voolikutrummel läbi ülemiste aukude
 plaadis olevale kahele kruvile.
	 Keerake kõik neli kruvi korralikult kinni.

2. Paigaldage käepide ja ühendage elektritoide

	 Keerake käepideme kruvi kuuskantpadrunvõtme 
abil kinni nii palju, et kruvi on ühes tasapinnas 
kinnituspleki tagaküljega ja ei ulatu sellest välja. 
Käepide peab saama vabalt pöörelda. Keerake 
mutter kinni lihtvõtmega, kasutades kinnihoid-
miseks kuuskant-padrunvõtit.

	 Paigaldage ühendustoru ja ühendage nõrkvoolu-
kaablid voolikutrumliga. Vaadake tsentraal-
tolmuimejale või torusüsteemile kaasapandud 
paigaldusjuhendit.

3. Vooliku ja vaakumsulguri paigaldamine

	 Trumli voolikuühenduses on kaks kontakttihvti, 
mis kannavad nõrkvoolusignaali edasi 
käepideme voolulülitile. Vooliku ühendamisel 
suunake vooliku ühendusmuhv nii, et tihvt 
paikneb täpselt kontaktplekkide vahelise soone 
kohal, üks tihvt kummagi pleki vastas.

	 Kerige voolik kokku.
	 Kuna süsteemis kasutatakse mitmeid imi-

ühendus pesi või CANVAC Q CLEAN ROLL ME 
voolikutrumleid, hoidke imivooliku käepide 
alati vaakumsulguris, sest see toimib rippuva 
imiühenduspesana.

Ärge proovikäitage/käivitage tsentraaltolmuimejat, kui tihvtil ja plekil puudub tõenäoliselt kontakt. Kui tsentraaltolmuimejat ei saa 
välja lülitada, on mõlemad tihvtid sama pleki vastas – pöörake vooliku ühendusmuhv õigesse asendisse.
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Augušabloon

Garantii
Garantii kaks aastat

Canvac’i kontaktandmed
Kui teil on küsimusi toodete, varuosade, hoolduse, garantii jms kohta, pöörduge edasimüüja poole, kellelt toote ostsite.

Lisateavet toodete ja lähima edasimüüja kohta leiate veebilehelt www.canvac.se

MÜÜK.PAIGALDUS.HOOLDUS
Tel: (+372) 50 37795 / (+372) 6 816 980

E-sisustus - Sumering OÜ
Pärnu mnt 141, Tallinn

Delta Plaza maja, 2 korrus (Sunny Business Service ruumides)
info@e-sisustus.ee   www.e-sisustus.ee 

www.facebook.com/esisustus   www.youtube.com/esisustus
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