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Våt och torr dammsugare
Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett 
korrekt och säkert användande av dammsugaren.

Användande
Dessa maskiner är tillverkade för professionellt bruk enl. instruktionerna. All 
annan användning, särskilt den att dammsuga farliga ämnen är förbjuden.

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Denna maskin är tillverkad enligt senaste tekniska standard. Trots detta kan 
fara uppstå vid felaktig användning eller då instruktionen inte följs.

Riskfaktorer
1.  - Elektrisk spänning/Elektrisk ström
     - Varning:Fara
 Kontakter som är strömförande kan ge elektriska chocker. Rör aldrig en 
 skadad kabel. Slå alltid av strömmen och dra ur kontakten innan något
 arbete utförs på maskinen. Byt genast en skadad kabel.

Felaktigt användande
2. Användning av dammsugaren på annat sätt än det som anges i instruk-
 tionen är inte tillåtet. Den får inte användas om inte service är gjord eller 
 om den inte uppfyller följande krav:
 - Skyddsanordningar får ej avlägsnas eller förbikopplas.
 - Omändring eller justering får ej göras.
 - Felaktiga kablar får endast ersättas av originalkablar.
 - Erfoderliga säkringar: 1 och 2 motorer 10 Amp, 3 motorer 16 Amp.

Det är användarens ansvar att:
3. - Maskinen endast används av behörig.
 - Säkerhetsföreskrifter följs.
 - Alla användare är informerade om säkerhetsföreskrifter och vet hur
   man ska använda maskinen.
 - Alla användare måste ha läst instruktionen.
 - Handhavande och underhåll sköts.
 - Fel och skador endast får åtgärdas av autoriserad verkstad.

I händelse av fara
4. - Dra ur stickkontakten.
 - Kontrollera vad som hänt och åtgärda felet.
 - Vid elfel kontakta auktoriserad verkstad för åtgärd.

Första uppstart
5. Instruktionen måste läsas igenom innan maskinen används för första
 gången.



Viktigt!
Innan ni börjar använda dammsugaren observera följande:
- Om ni upptäcker någon skada vid uppackningen ska detta meddelas till det
   säljande företaget.
- Vissa delar är förpackade i tanken för att skyddas mot skada. Dessa måste
   tas ur innan dammsugaren används.
- Spänning måste vara samma som står på typskylten.

Elektrisk anslutning och spänning
VARNING! Denna maskin måste vara jordad. Kontrollera att spänningen på 
typskylten överensstämmer med er spänning. OBS! Dammsugaren får ej an-
vändas för att dammsuga upp varm aska, explosiv vätska outspädd syra eller 
lösningsmedel. Detta inkluderar bensin, målarfärgsförtunning och eldningsolja 
som kan bilda en explosiv blandning. Aceton, outspädd syra och lösningsme-
del angriper materialet som maskinen är tillverkad av.

Varning viktigt
- Vid rengöring, service och när delar ska bytas måste motorn vara avslagen
   och kontakten urdragen.
- Var uppmärksam på att anslutningskabeln inte är skadad. T.ex. överkörd, 
   krossad eller spänd etc. Anslutningskabeln skall regelbundet kontrolleras.
- Vid dammsugning av torrt damm, kontrollera att filtret inte är igensatt.. Vid
   dammsugning av vätskor skall filtret tas ur och ersättas med vattenfilter.
- Använd inte skummande kemikalier.
- Dammsugaren får inte rengöras med vattenslang, då vatten kan tränga in i 
   motortoppen. 
- Vid dammsugning av typ mjöl och betongdamm använd microfilter eller upp-
   samlingspåse.

Användning
Innan användning: Anslut slangen i hålet på behållaren och se till att slangen 
sitter fast, det skall höras ett klickande ljud. Montera därefter de rostfria rö-
ren i änden på slangen, detta passar till golvmunstycket. Golvmunstycket är 
utrustat med hjul som är ställbara mot golvet. Som standard är det monterat 
borstlist för torrsugning, det medföljer även gummilist för våtsugning. Vid an-
vändning av fogmunstycke eller borstmunstycke skall man använda adaptern 
som är med. Denna passar endast på slangen, ej på de rostfria rören. Vill man 
ha förlängning till borstmunstycke eller fogmunstycke kan man komplettera 
maskinen med raka förlängningsrör (extra tillbehör). Maskinen är utrustad med 
standardfilter vid leverans, samt 1 st uppsamlingspåse. Det finns som kom-
plettering följande filter att tillgå:
Microfilter, Vattenfilter, Brandfilter, Asbetsfilter och Uppsamlingspåse



Underhåll

Dra ur kontakten innan något underhåll påbörjas. Normal användning och 
underhåll.
• Rengör maskinen på insidan och utsidan.
• Rengör gummit som finns i locket mellan motortopp och behållare.
• Kontrollera slangar och elektriska kablar.
• Vid minskad sugförmåga: Kontrollera filtret.
• Viktigt! Om du rengör filtret med vatten, vänta då till filtret är torrt innan det
   sätts tillbaka i dammsugaren.

Fel Orsak Åtgärd
Motorerna startar inte. Ingen ström. Kontrollera säkringar 

och anslutning.
Sugförmågan är dålig. Filtret igensatt eller 

skräp i slangen eller 
munstycket.

Kontrollera och rengör.

Ingen sugförmåga. Filtret igensatt. 
Behållaren full. 
Flottörventilen stängd.

Stäng av maskinen och 
töm behållaren.

Damm tränger ut genom 
motortoppen.

Filtret felaktigt isatt. Kontrollera filtret. Vid 
skada byt.

Art. nr 8004101 8004103 8004106
Effekt 1000 W 2000 W 3000 W
Luftflöde l/sek 59 118 177
Vakum mmbar 2000 2000 2000
Vikt kg 12 24 29
Elkabellängd m 7 7 7
Ljudnivå dB 74 81 83

Felsökning

Teknisk data



MONTERINGSANVISNING FÖR UPPSAMLINGSPÅSE

Engångs-filterpåse medför en mer hygienisk 
och miljövänlig uppsamling, tömning och han-
tering. Den tillverkas i flerskiktssystem vilket ger 
en stark påse med stor filteryta och bibehåller 
maximal sugeffekt. Den medför minskat slitage 
på sugaren och dess komponenter. Detta gäl-
ler framförallt vid damm (torr) sugning men även 
vid sugning av våt smuts eller för att filtrera bort 
partiklar i smutsvatten (påsarna tål vatten). Vid 
sugning av skummande vätska kan filterpåsen i 
vissa fall även ha en skumdämpande effekt. 

Art. nr 8206700
Uppsamlingspåse
för mod 8004101

Art. nr 8306701
Uppsamlingspåse
för mod 8004103

Påshållare

Cellgummibricka

1. Placera uppsamlingspåsen i tan-
ken med cellgummipackningen mot 
slangintaget. 

2. Fatta uppsamlingspåsen med 
tummarna i hålet på cellgummi-
brickan. Trä uppsamlingspåsen 
på riktningsröret och för den in 
över röret så långt det går. 

3. Häng påshållaren över tankens 
kant. Den håller påsen uppe och 
markerar att påse finns i sugaren.



Några goda råd till dig som har en dammsugare
modell WS 3 eller WS 15.

Motortoppen innehåller två parallellkopplade 1000 watts elmotorer. Varje motor betjänas 
av en strömbrytare. (Endast WS3).

A Standardfilter av textil. Används vid sugning av torrt material. Smutsigt filter tvät-
 tas rent i varmt vatten.

B Vattenfilter av finmaskigt plast nät. Används vid vattensugning. Nätet förhindrar att 
 halmstrå, plastbitar och träspån lägger sig på flottören eller att lätta partiklar t.ex. 
 pappersbitar  flyger in i fläkten. Flottören skall förhindra att vatten tränger upp i
 motorerna när behållaren är fylld med vatten. OBS! får inte användas vid sugning 
 av torrt material.

C Microfilter av extremt finmaskig textil. Används när inte standardfiltret räcker till. 
 Filtret monteras på följande sätt:
 1. Kräng microfiltret över behållarens kant.
 2. Placera standardfiltret i microfiltret.
 3. Placera motortoppen i standardfiltret.
 4. Spänn fast motortoppen mot behållaren med de två fjädrarna på behållarens 
 sidor.

Statisk elektricitet uppstår vanligen då materialtransport sker i sugslangen. Iakt-
tag viss försiktighet i lättantändbar dammig miljö eftersom gnisturladdning kan 

orsaka antändning. 

Före rengöring eller servicearbete måste anslutningssladdens stick-
propp dras ur.

A B C
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