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SÄKERHET 
MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH SKADA GENOM ATT 
LÄSA OCH FÖLJA DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR 
ANVÄNDA DAMSUGAREN!
• Den här dammsugaren kan användas i kommersiellt syfte. 
• Den här dammsugaren är konstruerad för att vara säker när den används på det sätt om 

beskrivs häri. Vid skada på elektriska eller mekaniska delar skall dammsugaren och/eller 
tillbehöret repareras av tillverkaren eller lämplig serviceverkstad innan den åter tas i bruk, 
för att undvika ytterligare skada på dammsugaren eller fysisk skada på användaren. 

• Använd inte dammsugaren utomhus eller på våta ytor. 
• Sug inte upp vätska. 
• Dra ur stickproppen ur vägguttaget innan du gör service på dammsugaren och när den 

inte används. Lämna inte dammsugaren med stickproppen i vägguttaget. Använd inte 
dammsugaren om sladden eller stickproppen är skadad. Ta tag i stickproppen, inte i sladden, 
när stickproppen skall dras ur vägguttaget. Hantera inte stickpropp eller dammsugare med 
våta händer. Stäng av dammsugaren innan du drar ur stickproppen ur väggen. 

• Dra eller bär inte dammsugaren i sladden, använd inte sladden som handtag, se till att 
sladden inte kommer i kläm i dörrar och dra inte sladden runt skarpa kanter eller hörn. 
Kör inte dammsugaren över sladden. Håll sladden borta från varma ytor. 

• Håll hår, löst sittande kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från öppningar och 
rörliga delar på dammsugaren. Se till att ingenting annat minskar eller blockerar luftflödet. 

• Sug inte upp sådant som brinner eller ryker, t ex cigaretter, tändstickor eller het aska. 
• Sug inte upp krossat glas eller andra vassa föremål. 
• Var extra försiktig vid dammsugning i trappa. 
• Använd inte den här dammsugaren för att suga upp brännbar vätska, såsom t ex bensin 

och använd den heller inte i utrymmen där sådan vätska förekommer. 
• Tillåt inte att dammsugaren används som leksak. FÖRVARA DAMMSUGAREN UTOM 

RÄCKHÅLL FÖR BARN. 
• Sug inte upp farliga ämnen. 
• Använd inte dammsugaren utan filter monterat. 
• SÄNK INTE DAMMSUGAREN I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA.
• Om dammsugaren inte fungerar korrekt eller om den tappats, skadats, lämnats utomhus eller 

tappats i vatten skall den lämnas in till serviceverkstaden eller återförsäljaren för kontroll. 
• Använd endast dammsugaren på det sätt som beskrivs i instruktionerna och bara med 

tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. 
• Kontrollera att den spänning som anges på märksskylten är densamma ±10 procent 

som din nätspänning, INNAN DU SÄTTER I STICKPROPPEN I VÄGGUTTAGET. 
• Använd endast identiska reservdelar. 

LÄGG UNDAN DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK. 

Den här apparaten uppfyller kraven i EG-direktivet om radioavstörning och säkerhet 
för lågspänningsapparater och har konstruerats för att uppfylla aktuella säkerhetskrav. 

Ändringar kan komma att införas utan föregående meddelande därom!
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ANVÄNDNING
1. Öppna 

a) Dra låsbyglarna uppåt och utåt. 

b) Lyft locket från behållaren. 

2. Dammpåse 
 Placera öppningen i dammpåsen över luftinloppet. Tryck membranen över 

flänskanten på inloppet. Lås fast med låsbrickan. Använd endast originalpåsar. 

3. Slanganslutning 
Tryck in slangkopplingen helt och vrid medurs. 

4. Rör 
a) Sätt fast munstycket på teleskopröret och vrid så att det fastnar i läge. 

b) Använd förlängningsröret för att få maximallängd. 

5. Munstycken 
a) Kombinationsmunstycke

 Justera munstycket efter typ av användning 

 1) Arbeta med borsten på hårda golv. 

 2) Arbeta utan borsten på mattor. 

b) Litet munstycke 

 Idealiskt för t ex prydnadsföremål och gardiner. 

c) Radiatormunstycke  

 Används för rengöring i hörn, spår och andra svåråtkomliga platser. 

d) Liten borste 

 För möbler, tavelramar, dynor, bilstolar och andra mjuka ytor. 

e) Fäste 

 Fästet på röret används för att hålla fast det lilla munstycket och den lilla 
borsten när de inte används. 

6. Skjutventil 
 Ventilen på slanghandtaget används för att reglera luftflödet eller om du vill 

släppa ut saker som fastnat i munstycket. 
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7. Start/stopp 
a) Fotmanövrerad till/från-brytare 

b) Stickpropp för vägguttag

c) Ändra den elektroniska effektjusteringen för att välja sugkraft. 

8. Varning!
Försök aldrig suga upp vätska, glasbitar eller aska.

Våta ytor kan innebära att användaren exponeras för risken för elektrisk stöt. 

9. Filter 
 Huvudfiltren är placerade på lockets insida. Lyft ut filterhållaren (a) om du vill 

komma åt filtren. Standardfiltret (b) skall inspekteras regelbundet, dvs. efter 
mellan fem och tio påsbyten och vid behov då bytas. Dammsugaren är också 
försedd med ett säkerhetsfilter (c), som sitter ovanför motorn. Detta filter skall 
också inspekteras och vid behov bytas. 

10. Förvaring 
Se bilderna. 
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VIKTIGT!
Den här dammsugaren är försedd med en särskilt konstruerad kabel, som 
om den skadas måste bytas ut mot en kabel av samma typ, på en behörig 
serviceverkstad. 

Den här dammsugaren är utrustad med temperaturskydd, för att skydda motorn 
och andra vitala maskinkomponenter mot överhettning. Om motorskyddet löser 
ut måste du vänta mellan fem och tio minuter innan motorskyddet återställs 
automatiskt. Bryt då brytaren på dammsugaren och dra ur stickproppen ur 
vägguttaget. Kontrollera sedan slangen, dammpåsen och filtren och se efter att 
ingenting blockerar luftflödet genom maskinen. 

OBS!
Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan du utför något underhållsarbete på 
dammsugaren. 








