
 

Imu-Tec Oy Ab              puh 09 550 700  
Tillinmäentie 1 C 
02330 Espoo                 www.imu-tec.fi 	   Sivu	  1	  
 

 
 
 
 
 

 
KÄYTTÖOHJEET 

 
Pullman Ermator W70P 

 
Vesi-imuri poistopumpulla 
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Pullman Ermator W70P Vesi-imurit poistopumpulla 
 

• Lukemalla käyttöohjeet ennen käyttöä varmistatte imurin oikean ja tehokkaan 
käytön. 

• Oikealla käytöllä ja huollolla varmistatte imurin moitteettoman toiminnan 
moneksi vuodeksi eteenpäin. 

 
  
Turvallisuussäädökset 

• Pullman Ermator Ab ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet 
varomattomuudesta tai väärästä käyttötavasta. 

• Sellaisten nesteiden imeminen on kiellettyä, jotka kehittävät räjähdys- ja 
myrkyllisiä kaasuja sekä vaarallisten kemikaalien imeminen on kiellettyä. 

 
Sähkön turvaohjeet 

• Aina ennen imurin puhdistusta ja huoltoa tulee verkkovirta kytkeä pois päältä. 
• Tarkista, että sähköjohto ja pistoke ovat ehjiä ja puhtaita. Vain valtuutettu 

sähköasentaja on oikeutettu suorittamaan sähkötyöt. 
• Huoltotyön ja puhdistuksen yhteydessä sähkölaitteet eivät saa joutua 

kosketukseen veden kanssa. 
 

IMURIN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
1. Liitä imuletku imuriin nostamalla imurinlukkotappi ylös; se lukitsee liittimen. 
 
2. Liitä imuputki lattiasuulakkeeseen 

• Liitä imuputki lattiasuulakkeen kulmayhteeseen. 
• Lattiasuulakkeessa on säädettävät pyörät, jotta saavutetaan paras imuteho. 
• Säätö suoritetaan suulakkeen takaosassa olevasta säätöpyörästä. 
• Sekä pyörät että kumikammat on mahdollista vaihtaa. 
• Pidä huolta, että suulake on hyvässä kunnossa. 

 
3. Liitä sopiva pumpun poistoletku imurin kynsiliittimeen. 

 
4. Imurin pistotulppa liitetään oikealla jännitteellä varustettuun pistorasiaan. 
 
5. Varmista, että pumpun pistoke on liitetty imuriin. 

 
Käynnistyskytkimen eri asennot:  1   =  imuri 

2 =  pumppu 
 

6. Käynnistä imuri virtakatkaisijasta 
 
 
7. Käytön jälkeen 

• Katkaise virta imurista. 
• Irroita verkkojohto vetämällä pistotulppa sähköpistokkeesta. 
• Tarkista patruunasuodatin ja vaihda tarvittaessa kuivaan suodattimeen. 
• Tyhjennä ja puhdista imuri sekä varusteet käytön jälkeen. 
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• Tarvittaessa puhdista säiliö ja tarvikkeet. 
• Vesi ja märkä lika tulee poistaa, jotta vältytään pahalta hajulta ja 

epäpuhtauksilta. 
 
Suodatinyksikön (W70P) vaihto 
 

Kombisuodattimessa on patruunasuodatin (tuotenumero 1337019), joka irroi-
tetaan siipimutterista. 

 
Vian ilmetessä 

• Jos imuri ei käynnisty tarkista sulake ja se, että imuri saa sähköä. 
 
Jos imu on heikko tarkista seuraavat asiat: 

• tarkista patruunasuodattimen kunto ja vaihda tarvittaessa kuivaan 
suodattimeen 

• tarkista että kohotulppa ei ole juuttunut yläasentoon 
• tarkista että suodatinpussi on oikein asennettu ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita 
• tarkista että suulake, käsiputki ja letku ovat ehjiä ja että niissä ei ole tukosta 
• tarkista patruunasuodattimen kunto 
 

 
Jos pumppu ei toimi tarkista seuraavat kohdat: 

• tarkista pumpun sihtikori 
 
 
Takuuehdot 

• Takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta kulumisesta, varomattomuudesta, 
vääränlaisesta käytöstä tai että imuri on kytketty väärään verkkovirtaan. 

 
Reklamaation yhteydessä tulee imuri tai viallinen osa toimittaa meille tai 
jälleenmyyjällemme takuukorjaukseen 

 
Jos vikaa ei voida poistaa näillä toimenpiteillä, ottakaa yhteys Imu-Teciin tai 
jälleenmyyjäämme.  
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TEKNISET TIEDOT 
TECHNICAL PERFORMANCE 

 
W70P 

 
NIMELLISJÄNNITE    230 V AC, 1-vaihe 
Voltage 
 
ULOSTULOTEHO   1200 W 
Power 
 
PUMPUN TEHO    650 W 
Power 
 
SUURIN NOSTOKORKEUS  9 m 
Height 
 
SUURIN IMUTEHO   290 l/min 
Capacity 
 
SUURIN ILMAMÄÄRÄ   190 m3/h 
Airflow 
 
SUURIN ALIPAINE   22 kPa 
Vacuum 
 
IMULETKU    Ø 38 mm 
Hose 
 
IMUPUTKI    Ø 38 mm 
Inlet 
 
HIENOSUODATIN   Suodatinpinta-ala 0.6m2 
Finefilter     99.5% 
 
ÄÄNITASO    77 dB(A) 
Soundlevel 
 
MONIKERROSSUODATIN  70 litraa 
Disp.bag     (580x780mm) 
 
MITAT     600x570x1250 mm 
Dimensions 
 
PAINO     30 kg 
Weight  


