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Lp klient! Teri™ meeskond on tänulik, et usaldasite meie kaubamärki 
ja valisite meie toote. Loodame, et Teri™ tolmukogujad toovad teile 
ainult positiivseid emotsioone ja hoiavad teid aastaid tervena.
See on meie ettevõtte peamine missioon.

Küünetolmukoguja kasutamine ja hooldamine

Filtri hooldamine ja vahetamine

Teri™ tolmukoguja garantiikaart

HEPA (High Efficiency Particulate Air või High Efficiency Particulate Arrestance) on eriti 
tõhus õhufilter. See filter püüab turvaliselt kinni ka kõige väiksema ja ohtlikuma tolmu.  
Kõik Teri” filtrid on tehtud kvaliteetsest filtrikangast.

Et filtrit puhastada, tõmmake see lihtsalt välja, raputage tolm märga kraanikaussi ja loputage. 
Filtrit võib töödelda desinfitseeriva lahusega ja pesta. Enne kasutuselevõttu peab see olema 
täiesti kuiv. Ärge kuumutage filtrit üle 90 °C. Soovitame puhastada filtrit pärast iga klienti.  
Kui filtri tõhusus väheneb, tuleb see vahetada. Soovitame vahetada filtreid kord kuus.

Filtreid saab osta Teri edasimüüjalt.

Et tolmukoguja sisse lülitada, keerake lüliti 
asendisse ON.

Turbo mudelil on enesehindamise 
mikroprotsessor. Turbomootor hakkab  
tööle 6 sekundi viivitusega.

Pöörlemiskiirust saate reguleerida, keerates 
nuppu mõlemas suunas.

Et tolmukoguja välja lülitada, keerake lüliti 
asendisse OFF.

Kontrollige üle tolmukoguja 
varustus, eriti toitekaabel ja  
HEPA-filter.

Asetage tolmukoguja lauale ja 
eemaldage magneteid hoidev 
roostevabast terasest kaitsevõrk.

Võtke filter polüetüleenümbrisest 
välja. Veenduge, et filtri 
paigaldusalas ei ole võõrkehi ega 
dokumente. Sisestage filter TERI 
logoga pealpool (vt pilti).

Pange pealmine roostevaba 
terasvõrk tagasi. Võtke pakendist 
toitejuhe, ühendage tolmukogujaga 
ja pistke pistik 110–240 V 
seinakontakti.

Hoiatus! Tolmukogujat ei tohi sisse lülitada, kui filter on paigaldamata! Filtrit ei tohi ümber 
pöörata, kui seade töötab! Filtri ümberpööramine võib põhjustada sisemiste mehhanismide 
talitlushäireid ja filtrist võib paiskuda tolmu.

See kupong kinnitab ostja õigust lasta nimetatud seerianumbriga toode rikke korral 12 kuu 
jooksul alates müügikuupäevast tasuta vahetada või parandada. Garantii ei kehti mitte-
sihipärase kasutamise korral.

Seadme ebaõigeks kasutuseks loetakse: 

1. seadme kokkupuude mis tahes vedelikuga;

2. seadme füüsilised kahjustused töötamise ajal, võõrkehad turbomootoris;

3. seadme liigne saastumine töö ajal, mistõttu mootor jookseb kokku või kuumeneb üle; 

4. toiteallika lubatud parameetrite (110–240 volti) ületamine;

5. seadme disaini või siseskeemi volitamata muutmine.

Kui seadet on kasutatud ebaõigesti, jätab Teri™ endale õiguse võtta see parandusse 
üksnes ostjaga kokku lepitava lisatasu eest.

Kui meie toode teile ei sobi, võite selle 14 päeva jooksul pärast kättesaamist tagastada ja 
makstud raha (v.a filtri hind) tagasi saada.

Kui teil on seoses Teri™ tolmukogujate kasutamise, parandamise või vahetamisega 
küsimusi, võtke ühendust kohaliku Teri edasimüüjaga või suhelge meiega Viberis /saatke 
telegramm +38 099 32 111 92, esmaspäevast reedeni kella 10.00–17.00.

Kui seade osutub vigaseks ostukuupäevast 14 või enama päeva pärast, peab ostja saatma 
parandusse või vahetamiseks omal kulul.

Müügikuupäev:    Seerianumber:
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