
BEAM Mini
kasutusjuhend

Lisatarvikute korpus Tolmuimeja paigaldus seinale
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Keskseade

Voolikuhoidja

Libista lisatarvikute korpus 
mööda siine ja lükka lõpuni, 
kuni see lukustub

esikaane 
lukustus

tõmbepesa

esikaas

sein

voolulüliti
Voolikuhoidja kruvitakse 
kinni kahe kruviga  
märgitud kohtadesse

Hoiatustekst peab olema 
nähtav, siis on vooliku-

hoidja paigaldatud õigesti

Seade kinnitatakse seinale nelja kruviga. Komplektis 
on kaasas žabloon kruviaukude märkimiseks, puidust 
seinale sobivad kaasasolevad kruvid, kuid betoon- või 
tellisseina on vaja puurida augud ja paigaldada tüüblid.

Maaletooja: Eltarko OÜ 
Treiali tee 2-6, Peetri küla, 75312, Harjumaa

lyastra@eltarko.ee, tel. 5334 1411

www.beameesti.ee



Piiratud garantii

Piirangud ja erisused

BEAM Mini
tähtis ohutusteave

1. Eemalda voolujuhe alati pesast kui seade ei ole kasutuses 
ja alati enne seadme hooldust.

2. Ära kasuta seadet niisketes kohtades.
3. Ära kunagi kasuta tolmuimejat ilma tolmukoti ja filtrita.
4. Eriti tähelepanelik tuleb olla siis, kui seadet kasutatakse 

laste lähedal või kui seda teevad lapsed. Tolmuimejat ei 
või kasutada mänguasjana.

5. Tolmuimejat võib kasutada vaid vastavalt juhendile.  
Kasuta vaid tootja soovitatud lisatarvikuid ja tolmukotti.

6. Ära kasuta seadet kui voolujuhe või pistik on vigastatud. 
Kui seade ei tööta nagu peab, on maha kukkunud, 
vigastatud, olnud õues või kukkunud vette, toimeta see 
volitatud remondifirmasse või tootjale kontrollimiseks ja 
remondiks.

7. Ära pane mingeid esemeid tolmuimeja avadesse, ära kata 
neid, hoia puhtana tolmust, karvadest ja muust, mis võiks 
õhu liikumist takistada. Kui mootori filter on must, siis 
loputa see sooja veega või vaheta uue vastu. Enne tagasi 
panemist peab see olema täiesti kuiv.

8. Ära kunagi sisesta tolmuimeja avadesse sinna sobimatuid 
esemeid.

9. Lülita seade välja enne kui eemaldad voolujuhtme  
pistikust.

10. Ära kasuta voolujuhet seadme tõmbamiseks ja kandmiseks, 
ära jäta juhet suletud ukse vahele, vaata, et see ei kulgeks 
üle teravate nurkade või -kuumade pindade, ära astu juhtme 
peale.

11. Voolujuhtme pesast eemaldamisel tõmba pistikust, mitte 
juhtmest.

12. Vaata, et juuksed, riided ja kehaosad oleks kaugel tolmu-
imeja avadest ja liikuvatest osadest.

13. Ära ime tolmuimejaga midagi, mis suitseb või hõõgub nagu 
näiteks sigaretid, tikud või kuum tuhk.

14. Trepil koristades ole eriti ettevaatlik.
15. Ära puuduta seadet või voolujuhet märgade kätega.
16. Ära tõmba tolmuimejaga tuleohtlikke või põlevaid aineid 

nagu näiteks bensiin ja ära tee seda kohtades, kus selliseid 
aineid võib olla.

17. Ära toeta esemeid tolmuimeja vastu või kata seda millegagi.
18. Ara astu vooliku peale ja ära tiri seda liiga jõuliselt.
19. Ära ime tolmuimejaga suuremõõtmelist prügi nagu tualett-

paber või riideesemed sest need võivad ummistada vooliku.
20. Ära paigalda tolmuimejat liiga kõrge temperatuuriga kohta.
21. Paigalda tolmuimeja kuiva kohta.
22. Ära proovi tolmuimejat ise hooldada. Seade on plommitud ja 

seda ei ole võimalik avada ilma seda kahjustamata. Hooldu-
se osas võta ühendust volitatud remonditöökoja või tootjaga.

Hoia see kasutus-juhend alles!

Maaletooja parandab keskseadme uute või taastatud osadega tasuta, kui seadme osad on defektsed või toote valmistusetapis on 
tehtud vigu. Selline garantii kehtib 6 aastat alates ostukuupäevast. Toote eest raha ei tagastata. Kasutusaja jooksul vahetatavad 
osad ei kuulu garantii alla-. need on ühekordsed tolmukotid, filtrid otsikud ja imivoolik. Garantii kuulub vaid seadme esmasele 
ostjale. Garantii taotlemiseks tuleb esitada seadme ostudokument. Garantii kehtib vaid defektsetele seadme osadele või toote 
valmistusetapis tehtud vigadele. Garantii ei kata seadme transpordil tekkinud vigastusi või vigastusi mida põhjustasid teiste 
toodete kasutamine, mida ei ole tootnud InterVac Design Corp. Garantii ei kata vigastusi, mis on põhjustatud õnnetusest, valest 
kasutamisest, hoolimatusest, kasutusnõuete eiramisest, toote ümberehitamisest. Kui seadet kasutatakse kommertsotstarbel 
nagu hotellides, büroodes, restoranides või rendiseadmena, garantii ei kehti, samuti nagu seadme remont mujal kui volitatud 
remonditöökojas. Sellest nimekirjast eraldiseisvaid garantiitingimusi pole.

InterVac Design Corp/Beamark OY ei vastuta teadlikult või kogemata juhtunud toote vigastustest põhjustel, mida ei ole mainitud 
piiratud garantiitingimustes. Kõik garantiitingimused kehtivad vaid garantiiajal. Kui tootega tekib probleeme garantiiajal või hiljem, 
võta ühendust edasimüüja- või maaletoojaga.



BEAM Mini
kasutusjuhend

NB: Tolmuimeja alaosa soojeneb kasutuse ajal. Juhul kui seade lülitub välja ülekuumenemise tulemusena,  
vajuta voolulüliti 0-asendisse. Ülekuumenemiskaitse taastub ligi tunni aja pärast, loe veaotsingu juhendist.

Imivooliku paigaldus ja eemaldamine Sisse/välja lülitamine

Tolmukoti vahetus

Mootorifiltri vahetus

1. Ava tolmuimeja esikaas, lükates riivi ülespoole Eemalda esikaas ja võta välja vana tolmukott ja viska see prügisse.
2. Aseta oma kohale uus tolmukott, surudes see lõpuni kaane küljes oleva toru otsa.
3. Kui paned kaane oma kohale tagasi, veendu, et tolmukott on korralikult korpuse sees, veendu, et kaane sulgedes riiv lukustub.

Ära kasuta uuesti vana tolmukotti, sest selle poorid ummistuvad kasutuse ajal.

1. Eemalda esikaas koos tolmukotiga
2. Võta seadme õõnsuses olev mootorfilter välja
3. Aseta oma kohale uus filter nii, et see jääks  

tasapinnaliselt resti peale
4. Kui on vaja kasutada vana mootorifiltrit uuesti,  

siis tuleks see puhastada tolmuimejaga ja pesta  
seejärel seebiga. Ära kasuta nõudepesumasinat!  
Aseta kohale siis, kui filter on täiesti kuiv

1. Ava tõmbepesa kaas.
2. Lükka vooliku pea pesasse ja seda keerates taga,  

et oleks tihe ühendus.
3. Eemaldamaks voolikut, tõmba seda peast,  

samal ajal keerates seda edasi-tagasi.

1. Sisselülitamiseks vajuta voolulüliti I-asendisse.
2. Väljalülitamiseks vajuta voolulüliti 0-asendisse.

Kui sulged kaant, lükka tolmukoti 
nurgad seadme korpuse sisse

Suru tolmukoti papist krae tihkelt 
vastu kaant

Libista tolmukoti krae musta  
toru otsa

Suru filtri nurgad ja küljed 
vertikaalse randi alla.  

Vaata, et ka filtri esikülg 
oleks kindlalt randi all



BEAM Mini
veaotsing

Kui kasutate komplektis olevat venivat voolikut, aga soovid paremat imemisvõimsust või kui ei meeldi teile 
veniv voolik, soovitame kasutada standardset 10 m kesktolmuimeja voolikut.

TÄHELEPANU!
Ära kunagi ime vedelikke, põlevaid sigarette, kuuma tuhka, 
žiletiteri, nõelu, klambreid või muid teravaid esemeid!

Kui mootor äkki seiskub

Imivooliku puhastus

1. Tavapäraselt on põhjuseks ummistunud puhastusvoolik. Vaata puhastusjuhiseid.
 
Soovitus: eemalda imivoolik seadmest ja tõsta selle teine ots üles. Lase sinna sisse münt või midagi 

sellist Kui see ei tule teisest otsast välja, on voolik ummistunud. Puhasta voolik pika pulgaga või 
muu vastava esemega.

2. Tolmukott on täis ja tolm on ummistanud tolmukoti poorid.

Soovitus: Ära kunagi kasuta tolmukotti uuesti, kuna selle poorid ummistuvad ja peale esmast  
kasutust ja põhjustavad mootori ülekuumenemise ja väljalülitamise.

3. Tolmuimaja otsikud on ummistunud.
4. Kui imete muud kui tavalist tolmu (näit. puutolm), siis tolmukoti poorid võivad ummistuda,  

olgugi et kott on täitsa uus.
5. Mootori filter on must. Asenda see uuega.
6. Tolmuimeja on paigaldatud väga kitsasse ruumi, kust  väljapuhkeõhk ei pääse liikuma, mootor  

võib üle kuumeneda ja välja lülituda. Paigalda seade kohta, kus õhk saab vabalt liikuda.

Veniv voolik, olgugi, et ta on töökindel, võib ummistuda eriti lemmikloomade karvadest.

1. Tõsta vooliku mõlemad otsad üles ja vala sinna sisse mingit vedelat puhastusainet.
2. Vala voolikusse vett, et see täituks ¾ ulatuses.
3. Raputa voolikut üles-alla, et puhastusaine vabastaks ummistuse.
4. Venita voolik täispikkuseni (vaja on kahte inimest) lase voolikusse vett, et see uhuks mustuse välja. 

Vajadusel tee seda mitu korda.
5. Pane voolik rippuma, et see kuivaks täielikult (võib võtta 24 h) enne järgmist kasutust.

Maaletooja: Eltarko OÜ 
Treiali tee 2-6, Peetri küla, 75312, Harjumaa

lyastra@eltarko.ee, tel. 5334 1411

www.beameesti.ee


