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Enne seadme kasutamist lugege seda 
kasutusjuhendit!
Hea klient
Täname, et valisite selle Beko kodumasina. Loodame, et saavutate enda 
tippkvaliteetse ja tipptehnoloogilise seadmega parimad tulemused. Seetõttu 
soovitame enne kasutamist läbi lugeda see kasutusjuhend ja kõik teised 
kaasasolevad dokumendid. Hoidke need ka hilisemaks kasutamiseks alles. Juhul, kui 
annate kodumasina edasi, ärge unustage anda seadmega kaasa ka kasutusjuhendit. 
Järgige juhiseid ja pöörake tähelepanu kogu kasutusjuhendis toodud teabele ja 
hoiatustele.
Pidage meeles, et antud juhend võib kehtida mitmele erinevale mudelile. Mudelite 
erinevused on juhendis selgelt välja toodud.

Sümbolite tähendused
Selle kasutusjuhendi erinevates jaotistes on kasutatud järgmiseid sümboleid:

C Oluline teave ja kasulikud 
näpunäited toote kasutamise kohta.

A
HOIATUS: Hoiatused ohtlike 
olukordade kohta, mis võivad 
kahjustada elu ja vara.

Elektrilöökide kaitseklass.

See toode on toodetud keskkonnasõbralikes ja tänapäevastes tehases ning loodust kahjustamata.

See ei sisalda PCB-sid.
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See jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, 
mis aitavad vältida isiku- ja 
materjalikahju.
Nende juhiste eiramine muudab 
tühiseks tootele antud garantii.
1.1 Üldine ohutus
• See seade vastab 

rahvusvahelistele 
ohutusstandarditele.

• Ärge laske vähenenud 
(füüsilise, sensoorse või 
vaimse) võimekusega inimestel 
(sh lastel) või ilma asjakohaste 
kogemuste ja teadmisteta 
inimestel seadet kasutada, välja 
arvatud juhul kui neid on selleks 
juhendatud nende ohutuse 
eest vastutava isiku poolt.

• Seadet võivad kasutada alates 
8-aastased lapsed, kui neid on 
selleks juhendanud nende 
ohutuse ees vastutav isik ja nad 
mõistavad kasutamisega 
kaasnevaid riske.

Vähemalt 8-aastased lapsed 
tohivad seadet puhastada või 
hooldada järelevalve all. Hoidke 
seade ja selle juhe alla 8-
aastaste laste eest 
kättesaamatus kohas.

• Lastele tuleb õpetada, et nad ei 
tohi seadmega mängida.

• Kui voolujuhe on kahjustatud, 
tuleb see ohtude vältimiseks 
asendada tootja, selle 
teenindusesindaja või vastava 
kvalifikatsiooniga isikute poolt.

• Ärge kasutage masinat juhul kui 
toitekaabel või seade ise on 
kahjustatud. Võtke ühendust 
volitatud teenindusega.

• Teie elektrivõrgu toiteallika 
omadused peavad vastama 
seadme nimeplaadil toodule.

• Seadme toiteplokk peab olema 
kaitstud vähemalt 16 A 
kaitsmega.

• Ärge kasutage seadet 
pikendusjuhtmega.

1 Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised
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• Toitejuhtme kahjustuste 
vältimiseks veenduge, et see ei 
jää vastu teravaid pindu, ei ole 
väändunud ega kinni jäänud.

• Seadet või selle pistikut ei tohi 
puudutada märgade või niiskete 
kätega.

• Seadme toitevõrgust 
eemaldamisel ei tohi tõmmata 
toitekaablist.

• Tolmuimejaga ei tohi puhastada 
tuleohtlikke materjale. 
Sigaretituha puhul oodake selle 
jahtumist.

• Keelatud on masinasse imeda 
vett või teisi vedelikke.

• Kaitske seadet vihma, niiskuse 
ja kuumusallikate eest.

• Ärge kunagi kasutage seadet 
tuleohtlikes või süttivates 
ruumides või materjalide 
läheduses.

• Enne puhastamist ja hooldust 
eemaldage seade vooluvõrgust.

• Seadet või selle toitekaablit ei 
tohi puhastamiseks kasta vette.

• Kontrollige kodumasina voolikut 
regulaarselt. Ärge kasutage 
kodumasinat, kui see on 
kahjustatud ja võtke ühendust 
volitatud teenusega.

• Seadet ei tohi võtta osadeks.
• Kasutage ainult originaalosasid 

või tootja soovitatud 
varuosasid.

• Enne kodumasina puhastamist 
või hooldamist tuleb pistik 
vooluvõrgust eemaldada.

• Kui kodumasinat kasutatakse 
pidevalt raske tolmu, nt 
tsemendi või mördi 
puhastamiseks, siis aktiveerub 
tolmu indikaator enne eeldatud 
ega. Sellisel juhul tuleb 
tolmukott asendada ka siis, kui 
see on tühi.

• Seadet ei tohi kasutada ilma 
filtrita, sest sedasi võib see 
saada kahjustada.

• Hoidke sõrmed, juuksed ja 
lahtised rõivad tolmuimeja 
kasutamise ajal liikuvatest 
osadest ja avadest eemal.

• Treppide puhastamisel peab 
tolmuimeja jääma kasutajast 
allapoole.

1 Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised
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• Alleshoitud pakkematerjal tuleb 
hoida lastele kättesaamatus 
kohas.

1.2 Vastavus WEEE direktiivile 
ja jäätmete kõrvaldamine
Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile 
(2012/19/EL). Tootel on elektroonikaromude 
(WEEE) liigiti kogumise tähis.

See sümbol näitab, et toodet ei tohi 
tööea lõpus kõrvaldada 
olmejäätmetega. Kasutatud seade 
tuleb tagastada elektroonikaromude

ametlikku kogumispunkti. Kogumissüsteemide 
kohta saate teavet enda kohalikult omavalitsuselt 
või toote müünud jaemüüjalt. Igal majapidamisel 
on vanade seadmete kogumisel ja ringlusesse 
võtmisel oluline roll. Kasutatud seadmete õige 
kõrvaldamine aitab vältida võimalikku kahju 
keskkonnale ja inimeste tervisele.

1.3 Vastavus EL-i ROHS 
direktiivile
Teie ostetud toode vastab EL-i ROHS direktiivile 
(2011/65/EL). See ei sisalda kahjulikke ja 
direktiiviga keelatud materjale.

1 Olulised ohutuse ja keskkonnaalased juhised

 1.4 Pakendi teave 
Vastavalt riiklikele keskkonnanõuetele 
on toote pakend valmistatud ringlusse 
võetavatest materjalidest. Ärge 

kõrvaldage pakkematerjali koos 
majapidamisjäätmete või muude jäätmetega. 
Viige need enda kohaliku omavalitsuse määratud 
pakkematerjali kogumispunkti.
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2.1 Ülevaade

Kodumasinale kinnitatud märgistel näidatud või teistes dokumentides toodud väärtused näitavad väärtuseid, mis on saadaval asjakohaste standardite 
kohaste laborikatsete kaudu. Väärtused võivad vastavalt seadme kasutamisele ja ümbritsevale keskkonnale erineda.

2 Teie tolmuimeja

1. Käepide
2. Imemisvõimsuse reguleerimise juhik
3. Voolik
4. Teleskooptoru
5. Teleskooptoru reguleerimisriiv
6. Imiotsak
7. Parketi-/vaibahari
8. Tolmukonteineri avamise riiv
9. Vooliku kork
10. Ülemine kaas
11. Tolmu indikaator
12. Toitekaabli kerimise nupp
13. Imemisvõimsuse reguleerimisnupp
14. Kandmise käepide
15. Sisse/välja nupp
16. Parketi / kõva põranda hari 

(VCC34802AB)
17. Turbohari (VCC34803AD)

2.2 Tehnilised andmed
Võimsus : 800W
Toitepinge
Helitase
Tolmuanuma 
mahutavus 

: 220-240V~, 50-60Hz 
: 80 dbA

: 2.1 L
Tööulatus      : 7.5 m
Tolmu kogumine 

Tootja jätab endale õiguse tehniliste andmete ja 
toote disaini muutmiseks.

1
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3 Kasutamine

3.1 Ettenähtud kasutamine
Seade on kavandatud koduseks kasutamiseks ja 
ei sobi tööstuslikuks otstarbeks.

3.2 Vooliku ühendamine/
eemaldamine
1. Sisestage voolik ühendusse ja suruge lõpuni.
2. Vooliku eemaldamiseks vajutage selle külgedel 

asuvatele nuppudele.

3.3  Teleskoopvarre 
ühendamine/eemaldamine
1. Kinnitage teleskoopvars (4) käepidemele (1).
2. Eemaldamiseks tõmmake teleskoopvars (4) 

käepideme küljest lahti.
3. Suruge teleskoopvarre reguleerimise riivi (5) 

noolega näidatud suunas ja tõmmake 
teleskooptoru (4) selle pikkuse reguleerimiseks.

3.4 Parketi-/vaibaharja 
ühendamine/eemaldamine
Võite paigaldada/eemaldada teleskooptoru kitsa 
otsa (4) parketi-/vaibaharjalt (7).

3.5 Parketi-vaibaharja 
reguleerimine
Teostage järgmised toimingud parketi-/vaibaharja 
(7) reguleerimise riiviga.
• Kasutage  " " asendit kõvade põrandate ja 
parketi jaoks.

• Kasutage "                " asendit vaipade jaoks.

3.6 Toiming
1. Ühendage kodumasin sisse pärast seadme 

tagaküljel asuva toitepistiku tõmbamist.
2. Kodumasina sisselülitamiseks vajutage sisse/

välja nuppu (15).
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3.6.1  Imemisvõimsuse 
reguleerimine
1. Imemisvõimsust saab reguleerida 

imemisvõimsuse reguleerimise nupust (13). 
Päripäeva pöörates imemisvõimsus suureneb ja 
vastupäeva pöörates imemisvõimsus väheneb.

2. Parketi-/vaibaharja imemisvõimsust saab 
vähendada, kui tõmmata imemisvõimsuse 
reguleerimise juhik (2) käepidemel tagasi.
(1) See tähendab, et kodumasina 
imemisvõimsuse reguleerimise nuppu (13) ei 
pea kasutama.

3.6.2 Tolmu indikaator
Tolmu indikaator (11) näitab tolmukoti täitumist. 
Kui indikaator näitab punast tsooni rohkem kui 
50%, vahetage tolmukott. (vt 4.1). 

3.7 Tarvikud
Mööbliotsik

Sobilik põrandakatete, 
trepiastmete, autosalongide, 
diivanite, tugitoolide jne 
puhastamiseks.

Tolmuhari

Sobilik kardinate, tundlike ja 
kergesti purunevate esemete 
puhastamiseks.

Piluotsik

Sobilik raskesti puhastatavate 
pindade, nt diivani ja mööbli aluse 
ala puhastamiseks.

A
HOIATUS: Ärge kasutage 
puhastamiseks käepideme (1) otsa.

3.8 Lisaharjad

3.8.1 Parketi / kõva põranda hari 
(VCC34802AB)
Kõva põranda hari (16) on kavandatud 
kasutamiseks kõvadel põrandatel, nt plaatidel, 
keraamilisel põrandal, parketil, puitpõrandal jne. 
Selle harja spetsiaalsed pehmed harjased 
väldivad kõva põranda kriimustamist.

3.8.2  Turbohari (VCC34803AD)
Turbohari (17) võimaldab puhastada 
vaipadelt kiiremalt ja tõhusamalt karvu. 
Sedasi saate lihtsalt eemaldada ka tülikad 
karvad, nt koera- ja kassikarvad.

3 Kasutamine
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3 Kasutamine

3.9 Kodumasina välja 
lülitamine ja parkimine
1. Lülitage kodumasin sisse/välja nupust (15) 

välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. 
2. Toitekaabli sisse kerimiseks vajutage 

toitekaabli kerimise nuppu (12).

Vertikaalse parkimise 
funktsioon
Sisestage parketi-/vaibaharja parkimiskonks 
kodumasina põhjal asuvasse parkimissoonde.

Horisontaalse parkimise 
funktsioon
Sisestage parketi-/vaibaharja parkimiskonks 
kodumasina tagaosas asuvasse parkimissoonde.
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4 Puhastamine ja hooldus

Enne puhastamist tuleb seade välja lülitada ja 
vooluvõrgust eemaldada.

A
HOIATUS:  Seadme 
puhastamiseks ei tohi kasutada 
lahusteid, abrasiivseid 
puhastusvahendeid, metallesemeid 
või tugevaid harju.

4.1  Tolmukoti vahetamine
1.

2.

Avage ülemine kaas, vajutades tolmukonteineri 
avamisriivi (8).
Eemaldage kogu tolmukott juhikust, libistades 
seda ülespoole.

3.
4.

Visake kogu tolmukott ära.
Sisestage uus tolmukott hoides seda noolega 
märgitud suunas. Veenduge, et see on täielikult
paigal.

5.  Sulgege kodumasina ülemine kaas (10).

A
HOIATUS: Ärge suruge ülemist 
kaant (10) jõuga kinni, sest sedasi 
võite kahjustada plastist 
sektsioone.

A

HOIATUS: Tolmukotid mis on 
ostetud mujalt, kui volitatud 
edasimüüjatelt ja 
teenusepakkujatelt, ei ole 
originaaltarvikud. Selliste 
tolmukottide kvaliteet on halvem, 
need rebenevad kiiremalt ja võivad 
muuta kodumasina 
kasutuskõlbmatuks. Selliste 
tolmukottide kasutamise tõttu 
tekkinud vigadele garantii ei laiene.

A HOIATUS: Ärge peske 
tolmukotti.

4.2  Filtrite puhastamine

Mootorikaitse
filter HEPA filter

Puhastage filtrid pärast iga viiendat tolmukoti 
asendamist (see võib erineda sõltuvalt 
kasutamise sagedusest ja piirkonnast).

A
HOIATUS: Ärge kasutage filtrite 
kuivatamiseks kuuma õhku 
eraldavaid kodumasinaid, nt fööne.

A
HOIATUS: Ärge paigaldage 
filtreid enne nende täielikku 
kuivatamist; vastasel juhul võib 
kasutamise ajal tekkida niiskuse 
lõhn, kodumasina tagaosast võib 
lekkida vett või filtrid võivad saada 
kahjustada. 

A HOIATUS: Paigaldage filtrid oma 
kohale alles pärast nende kuivamist.
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4.2.1 Mootorikaitse filter
1. Avage ülemine kaas, vajutades tolmukonteineri 

avamisriivi (8).
2. Kasseti eemaldamiseks suruge filtrikasseti riiv 

alla.
3. Eemaldage mootori kaitsefilter kassetist.

4. Peske mootori kaitsefiltrit jooksva vee all, 
väänake üleliigne vesi välja ja laske filtril 
kuivada (vähemalt 24 tundi).

4.2.2 HEPA filter
1. Avamiseks kergitage filtrikorki noolega 

näidatud suunas.
2. HEPA filtri eemaldamiseks tõmmake seda 

käepidemest.
3. Raputage HEPA filtrilt maha tolm. Seejärel 

saate seda pesta, kui hoiate puhast poolt 
jooksva vee all.

4. HEPA filtri pesemisel kuivatage see 
toatemperatuuril (vähemalt 24 tundi). Ärge 
kasutage seadet enne, kui see on täielikult kuiv.

4.3 Hoiustamine
• Kui te ei kavatse kodumasinat pikema aja 

jooksul kasutada, hoidke seda hoolikalt.
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Hoidke kodumasin lastele kättesaamatus 

kohas.

4.4 Käitlemine ja transport
• Käsitlemise ja transpordi ajal tuleb seadet 

kanda originaalpakendis. Kodumasina pakend 
kaitseb seda füüsiliste kahjustuste eest.

• Kodumasinale või pakendile ei tohi asetada 
raskeid esemeid. See võib kodumasinat 
kahjustada.

• Kodumasina mahapillamine võib muuta selle 
kasutuskõlbmatuks või tekitada püsivaid 
kahjustusi.

4 Puhastamine ja hooldus
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