
 

 

VARSI-IMURI BS 1949 ACB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KÄYTTÖOHJEET 



 

 

 

 

Tuotteen osat 

 
1. Päälle/pois kytkin 

2. Ulostusilman suodatin 
3. Kahva 

4. Virtajohto (vain mallilla 
BS1948CB) 

5. Seinäpidikkeen koukku 
6. Pölykotelon pohjalevy 

7. Pölykotelon HEPA suodatin 
8. Pölykotelon lukko. 

9. Pölykotelon avaaminen. 
10. Sauva harjaksien pidennystä varteen ja 

takaisinvedoksi 
11. Lattiansuulake 

12. Imuputki (kaksiosainen) 
13. Imuputki tai suulakkeen liitin 

Lisälaitteet, jotka puuttuvat kuvasta: 
1 x raonsuulake 
1 x harjasuulake 

1 x seinäpidike 
3 x vaarna 

3 x ruuvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Käyttöohjeet 

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti pidätte tästä tuotteesta.  

 

Käyttöohjeessa olevat merkit 

Tärkeä tieto on erikseen merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton, jotta olisi 
mahdollista välttää onnettomuuksia ja laitteen vahingoittumista.  

 

 
VAROITUS: 
Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa mahdollisesta vamman vaarasta.  
VAROITUS: 
Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta. 
HUOMAUTUS: merkityt neuvot ja tiedot. 
 
YLEISET HUOMAUTUKSET 
Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se 
sisältää myös takuukuponkia. Pitäkää tallella myös ostoskuitti ja jos mahdollista myös 
alkuperäinen pakkaus.  
 
Jos annatte laitteen käyttöön kolmannelle osapuolelle, tulisi myös antaa mukaan ohjeet. 
• Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole tarkoitettu teollisen käyttöön. 
• Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, 
kosteuudelta (älä kaada laitteeseen nestettä) ja teräviltä esineiltä. Älä kosketa laitetta märillä 
käsin. Jos laite on märkä tai kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta. 
• Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, sammuttakaa se ja poistakaa johto verkkovirrasta (älä 
irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä). 
• Älä jätä käytössä oleva laitetta ilman vartiota. Katkaise laitteesta virta aina, kun poistut 
huoneesta. Irrota pistoke verkkovirrasta. 
• Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta olisi mahdollista välttää mahdollisia 
vaurioita.  Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.  
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia. 
• Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten ulottuvilta.  
 
 
VAROITUS: 
Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. Tukehtumisen vaara!  
 

Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä  
• Älkää korjatkaa laitetta itse. Ottakaa yhteys valtuutettuun 
palveluntarjoajaan. Jos laitteen mukana oleva johto on 
vaurioitunut, se on korjattava vastaavalla koulutuksella olevan 
henkilön puolesta, onnettomuuden välttämiseksi.  
 



• Tämä laite ei ole tarkoitettu käyttöön alle 8-vuotiaille, lapsille tai 
henkilöille (myös lapset) joilla on henkisiä tai mielenterveyden 
häiriöitä ja/tai puuttuvat tiedot, miten laitetta käytetään. Laitteen 
käyttö on luvattu vain sinä tapauksessa, jos heitä on koulutettu 
laitetta käyttämään turvallisesti tai jos sitä käytetään valvonnan 
alla.  
• Lapsilla ei ole luvattu leikkiä laitteella. 
• Lapset eivät voi puhdistaa eikä huoltaa laitetta ilman aikuisen 
valvontaa.  
 
Älä käytä laitetta kosteassa huoneessa! 
• Älä imuroi nesteitä! 
• Älä imuroi kuuma hiilettä, tai teräviä esineitä! 
• Älä käytä laitetta kosteassa huoneessa! 
• Älä käytä ikinä laitetta ilman suodatinta. Tarkistakaa, että 
suodatin olisi oikeasti asennettu! 
• Hiukset, vaateet ja kehon osat on pidettävää pois imurin 
suulakesta.  
• Pitää pölynimuri pois lämmityslaiteista kuten lämpöpatterit, uunit 
ja muut vastaavat.  
 
Laitteen purkaminen 
1. Ota laite pois pakkauksesta. 
2. Tarkistaa pakkauksen sisältö. 
3. Vaaran välttämiseksi tarkistaa, että laite on kuljetuksen jälkeen ilma kuljetusvaurioita.  
HUOMAUTUS: 
Jos laite on vahingoittunut kuljetuksen aikana, ota heti yhteyttä jälleenmyyjään. Älä käytä 
vahingoittunutta laitetta. 
 
Aloitus 
Kaksiosainen imusuutin  
• Työnnä imuputken ohuempi pää laitteen liittimeen. 
• Aseta tarvittaessa toinen imuputken hienompi pää toiseen imuputkeen. 
• Poista imuputki sitä vetämällä ja samalla kevyesti kääntämällä pois. 
Suulaket 
• Teillä on mahdollisuus asetta molemmat suulaket suoraan liittimeen tai sitten myös on 
mahdollista laitta ne suoraan imuputkeen.  
• Suulaken poistamiseksi vedä suulakesta sitä samalla kevyesti kääntämällä.  
 

 
 
 



Lattiasuulake (11) 
Lattiasuulake on varustettu pyörillä, helpottamaan sen suuntaamista. 
Voitte puhdistaa lattiasuulakella sekä sileitä pintoja että mattoja. 
• Säädä harjakset pois päältä tai päälle painamalla vipua (10) 
Laitteen paras käyttö riippuu lattiapäällysteen rakenteesta. Suosittelemme tämän laitteen osalta 
seuravalaisesti: 
 
• Harjaton käyttö: 
Pitkäkarvaiset lattiapäällysteet.   
 

 
 
• Harjaksien käyttö: 
Sileät lattiat ja lyhytkarvaiset lattiapäällysteet. 
 

 
 
Raonsuulake 
Raonsuulaetta voi käyttää kulmien ja raon puhdistuksessa.    
 
Harjasuulake 
Harjasuulake sopii erityisesti verhojen, kangas/tekstiili pintojen tai kirjojen puhdistukseen. 
 
. 
Seinäpidikkeen asennus  
VAROITUS: 
Enne kaikkea varmistakaa, että ette vahingoita seinän sisällä olevia virtakaapeleita.  
1. Ensin tulisi mittaa seinäpidikkeen korkeus. Pitäkää mittauksen aikana pölyimuria kokonaan 
koottuna kahden imuputken ja suuttimen kanssa seinää vasten.  
2. Pitäkää seinäpidikettä seinää vasten silla tavalla, että kaksi porattua reikää sijaitsee ylhäällä. 
Merkitkää 3 porausreikää.  
3. Poraa reiät ja asenna tapit seinään.  
4. Asenna ruuvit seinäpidikkeen reikiin. Ruuvi ruuvit pidikkeen kanssa tappeihin.  
5. Kiristää ruuvit. 
 
Laitteen käyttö 
Työnnä pistoke kunnolla asennettuun pistorasiaan. 
2. Kytke laite päälle/pois päältä. Kytkinasento: "I" 
3. Säädä lattiasuutin lattiatyypin mukaan. 
4. Imuroi yhtäläisellä nopeudella. Lisäpaineen ei ole tarvetta.  
 



HUOMIO: 
Kiinnitä huomiota kaapelin pituuteen, jotta sen pituudesta riittäisi imuroivaan alueen. 
 
Työn lopetus 
1. Sammuta pölynimuri päälle/pois kytkimestä.  
2. Anna laitteen jäähtyä kokonaan. 
3. Jos olet jo asentanut seinätelineen, kiinnitä pölynimuri siihen. Voit 
asenna raonsuulaken ja harjasuulaken pölynimurin vasemmalle ja oikealle puolelle. 
 
Huolto 
 
 
Pölykotelon tyhjennys. 
1. Tarvittaessa poista imuputki tai suutin laitteesta. 
2. Pidä pölykotelon pohjalevystä laitetta roskakorin kohdalla. 
3. Tyhjennä pölykotelo. Luista pölykotelon avaaja pölykotelon 
pohjalevyn avaamiseksi alaspäin. 
4. Sen jälkeen sulje levy uudelleen. Pölykotelolukon tulee lukkiutua. 
 
Suodatinjärjestelmä  
Laiteessa on 3 suodatinta. Yhteinen pölypussi järjestelmä on vaihdettu läpinäkyvään 
pölykoteloon.  
Kerääjän suuri virtausnopeus mahdollistaa raskaan lian ja pienempien hiukkasten erottelun, 
imuilmasta. 
Älä osta pölypussia. Suodattimet on puhdistettava säännöllisesti. 
 
VAROITUS: 
• Älä pese suodattimia pesukoneessa.  
• Älä kuivaa suodatinta hiustenkuivaajalla.  
• Kokoa suodattimet kunnolla ja laita ne takaisin laitteeseen vasta silloin kun ne ovat kokonaan 
kuivia. 
 
Suodatinsetti 

                                       Suodatinsettiin kuuluu: 
 
 
 
                                 • HEPA suodatin 
 
 
 
 
 
                               • Iso suodatin 

 
 
 
 
 
 
 



 
. 

Suodatinsetin puhdistus tapahtuu seuravalaisesti:  
1. Tyhjennä pölykotelo edellä kuvatulla tavalla. (Vaiheet 1-4) 
2. Poista suodatinsetti 
2.1 Käännä isoa suodatinta vastapäivään. Vedä iso suodatin pois pölykotelosta. 
2.2. Käännä HEPA-suodatin vastapäivään. Vedä HEPA-suodatin pois pölykotelosta. 
3. HEPA-suodatinta voi puhdistaa harjalla. Vahvan lian tapauksessa voi sen pestä virtavan 
veden alla. 
4. Anna suodattimien kuivua kokonaan ennen kuin laitat ne takaisin! 
5. Pyyhi pölykotelo kostealla liinalla ja kuivaa sen jälkeen. 
 
6. Suodatinsetin asennus 
Katso kuvasta.  
6.1. Aseta HEPA-suodatin 3 ohjaimen avulla keskelle.  
Kiristä suodatinta myötäpäivään. 
6.2. Aseta iso suodatin HEPA-suodattimeen 3 ulkoisella ohjaimella.  
Kiristää isoa suodatinta myötäpäivään. 
 
VAROITUS: 
Kun suodattimet eivät ole tiukasti kiinni, pääsee likaa moottoriin. Moottori saattaa vaurioitua.  
7. Sulje pohjalevy.  
 

 

Ulostusilman suodatin 

Laite on varustettu ulostusilma suodattimella.  
Suodattimen kansi on laitteen takana.  
1. Käännä kantta vastapäivään.  
2. Poista kuitukankaasta suodatin ja pese se.  
3. Anna suodattimen kuivaa kokonaan ennen, kun laitat sen takaisin laitteeseen.  
4. Sulje ulostusilman suodatin kannella. Käännä sitä myötäpäivään, kunnes se on laitteessa.  

 
Puhdistus 

VAROITUS: 
• Ennen laitteen puhdistusta poista se virtaverkosta.  
• Ei missään tapauksessa voi laitetta laittaa veteen.  
 
VAROITUS: 
• Älä käytä puhdistukseen teräsharjaa eikä hankaavia välineitä. 
• Älä käytä happo- tai muita hankaavia aineita. 
• Puhdista laitteen runko pehmeällä, kuivalla kankaalla. 
• Suodattimen puhdistuksesta lue ohjeesta ”Huolto” osasta.  
 
Vianhavainto 
Vika Mahdollinen syy Ratkaisu 
Laite ei toimi Akku on tyhjä Tarkistakaa akun näyttöä. 

Tarkistakaa päälle/pois kytkintä. 
   



Imutehokkuus on heikko Pölykotelo on täynnä Tyhjentäkää pölynkotelo. 
Suodattimet ovat 
likaiset. 

Suodattimen puhdistuksesta lue 
ohjeesta ”Huolto” osasta.  
VAROITUS: käynnistä laite vain 
silloin, kun suodattimet ovat kuivia.  

Imuputki tai suutin on 
tukossa. 

Tarkistaa tarvikkeet ja poista tukos.  

 
Tekniset tiedot 
Malli.......................................................................................................... BS 1948 CB 
Virtalähde ........................................................... Ladattava litium-ioni akku: 21,6 V, 2200 mAh 
Suojaluokka .................................................................................................................... II 
Nettopaino ........................................................................................................ noin 1,50 kg 
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen teknisiä ja ulkoisia ominaisuuksia. 
 
 
Pölynimurin tekniset tiedot 
KOMISSION DELEGOIDU ASETUS (EU) NR Nr. 665 / 2013 
Tavaramerkki:  Bomann 
Malli  BS 1949 ACB 
Energialuokka 1)   
Energian käyttö   
Akku (ladattava) Litium-ioni 21,6 V, 2200 mAh 
Matonpuhdistuksen tehokkuuden luokka   
Matonpuhdistuksen tehokkuuden luokka   
Lattian puhdistuksen tehokkuuden luokka   
Pölyimurin pölyluokka    

1) A (korkein tehokkuus) kunnes G (matalin tehokkuus) 
2) Vuoden virta vaatimus (kWh vuodessa) perustuu 50 puhdistus jaksoon.  
Todellinen energia käyttö riippuu laitteen käytöstä.  
 
Laite vastaa EU-n vaatimuksiin ja nykyisiin direktiiveihin: 
• 2014/35 / EL Alijännite direktiivi 
• Sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivi 2014 / 30 / EL 
• RoHS direktiivi 2011 / 65 / EL 
• Eko-suunnitelman direktiivi (ErP) 2009 / 125 / EL 
• Eko-suunnitelman vaatimukset pölyimureille Komission asetus (EL) nr 666/2013 
 
Höytykäyttö  
“Roskakori" merkin merkitys 
 

Ympäristön suojamiseksi: älä heitä sähkölaitteita muun roskan mukaan. 
Sähkölaitteet, joita et enää käytä, vie vastaavaan keräyspisteeseen, koska  
se auttaa välttämään mahdollista vaara ympäristölle ja terveydelle.  
Tämä edistää sähkölaitteiden kierrättämistä. 
Lisätietoja sähkölaitteiden hyötykäytöstä saat paikalliselta viranomaiselta.  

 


