
                                     

Artecno AR5 Superturbo Aktiivihiilipöytäimuri

Pöytään asennettava ammattikäyttöön suunniteltu imuri, jossa on tehokkaasti hajuja ja höyryjä 
poistava aktiivihiilisuodatin. 

Tutustu käyttöohjeisin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

• Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, 
jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
• Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.
• Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.
• Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
• Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä 
pakettia lasten ulottuville.
• Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto 
ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
• Noudata seuraavia ohjeita kaikkien sähkölaitteiden käsittelyssä:
  ◦ älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä
  ◦ älä käsittele laitetta paljain jaloin
  ◦ älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville
• Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.
• Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite 
ammattilaisella.
• Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
• Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
• Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
• Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

Asennus:

Kiinnitä imuri pöytään käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja (AR5 A-malli). Varmista, että imuri
asettuu tukevasti ja tiivisti pöytään. Käytä tarvittaessa eristettä jos pöydän pinta sitä vaatii. 
Varmista, että suodatin on paikallaan ja aseta erillinen ritilä pöytäaukon päälle.



Käyttö:

Käynnistä imuri kyljessä olevasta On / Off – virtakytkimestä. Imuri suodattaa kynsipölyn lisäksi 
myös hajut aktiivihiilisuodattimen ansiosta. Puhdista suodatin säännöllisesti.

Huolto ja puhdistaminen:

• Irroita virtajohto ennen laitteen puhdistamista
• Irroita ja puhdista suodatin säännöllisesti pölynimurilla. Älä kastele suodatinta.
• Vaihda suodatin 1-2 vuoden välein tai tarvittaessa käyttöasteesta riippuen.

Tekniset tiedot:

• Malli: Artecno AR5
• Suodatin: Aktiivihiilisuodatin, malli S081006, aktiivihiiltä 0,066 kg
• Virtausnopeus: 90 m³/h
• Melutaso: < 70 db (A)
• Maksimi käyttölämpötila: 40 °C
• Maksimi ilmankosteus: 70%

                    Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. 
                         Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja 
                         varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki, Y: 1780012-7
+358 (0)9 72 77 250
info@skygroup.fi
www.skygroup.fi


