
Handbok
Textil- & våtdammsugare

Apollo



TORRDAMMSUGNING
- Sätt i filtret (E) i behållaren (I).
- Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda kro-
karna (G).
- Sätt fast den rörliga slangen (L) i insugningshålet (H).
- I ändan av den rörliga slangen (L) sätts förlängningen (M) fast.
- Använd lämpligt tillbehör (O-P).
- Starta maskinen genom att trycka på knappen (B) efter att ha satt i 
nätkabeln.

VÅTDAMMSUGNING
- Ta bort filtret (E) ur behållaren (I).
- Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda kro-
karna (G).
- Sätt fast den rörliga slangen (L) i insugningshålet (H).
- I ändan av den rörliga slangen (L) sätts förlängningen (M) fast.
- Använd lämpligt tillbehör (O-P).
- Starta maskinen genom att trycka på knappen (B) efter att ha satt i 
nätkabeln.

GOLVTVÄTT - VÅTSUGNING
- Ta bort filtret (E) från behållaren (I).
- Häll i rengöringsmedlet i rengöringstanken (T).
- Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda kro-
karna (G).
- Sätt fast den rörliga slangen (L) i insugningshålet (H).
- Sätt fast slangen (U) i snabbkopplingen (C) i motoröverdelen (A).
- I ändan av den rörliga slangen (L) sätts förlängningen (M) fast.
- Sätt sedan fast tillbehör (O-P) i andra ändan av förlängningen (M).
- Efter att maskinen är ansluten, aktiveras pumpen genom att trycka på 
strömbrytaren (F), för att starta sugmotorn tryck på strömbrytare (B).
- Tryck in (öppna) ventilen på sughandtaget och dra sugröret sakta bakåt. 
Tvättmedlet påföres samtidigt som smutsen sugs upp.
- Vid matt- eller golvkanten släpps ventilen på handtaget och sugröret 
flyttas till nästa position.
- Vill du tvätta möbler eller liknande, sätt fast möbelmunstycket (P) och 
tvätta som tidigare. 



VÅTSUG - GOLVTVÄTT

A - Motortopp

F - Brytare pumpmotor

B - Brytare sugmotor

E - Filter

G - Låskrokar

H - Insugningshål

I - Behållare

L - Rörlig slang

M - Förlängnings rör

O - Mattmunstycke

P - Möbelmunstycke

T - Kemtank

U - Snabbkoppling (hane)

C - Snabbkoppling (hona)

APOLLO
Art.nr 8004140
Motoreffekt W 1200
Vakum vattenpelare mm 2200
Luftflöde m³/h 170
Behållare volym liter 53
Spänning volt 230 - 50Hz
Vikt kg 25
Diameter mm 500
Höjd mm 770

TEKNISK DATA:



VARNINGSTEXT SOM MÅSTE FÖLJAS

• Packningsmaterialet kan vara farligt, t.ex plastpåsen. -Låt inte barn eller andra 
människor och djur som inte själva förstår faran använda materialet.
• Att använda maskinen till annat än vad som här anges, kan vara farligt och ska 
undvikas.
• När maskinen är i drift, rikta inte utblåsluften mot någon ömtålig del av kroppen, 
t.ex ögon, mun eller öron.
• Före bruk av maskinen, ska alla delar vara monterade på rätt sätt.
• Kontrollera att det är rätt elkontakt på kabeln.
• Kontrollera att maskinen/motorns spänning (V) är rätt innan du ansluter maskinen 
till eluttaget.
• Använd aldrig maskinen i närheten av explosiva eller giftiga material (t.ex aska 
och sot).
• Drag alltid ur elsladden ur eluttaget vid service och reparation. När maskinen 
inte används eller om barn eller annan person kan komma åt maskinen, som inte 
förstår faran.
• Lyft eller drag aldrig maskinen i elsladden.
• Doppa aldrig maskinen i vatten för rengöring, utan rengör enbart med en fuktig 
trasa.
• Kontrollera att elkabeln och elkontakten är utan skada före anslutning till elut-
taget. Om någon skada finns, får maskinen ej användas innan skadan är reparerad 
av serviceverkstad.
• Används en skarvsladd, kontrollera alltid att skarvkontakten skyddas mot eventu-
ellt vatten.
• Använd ej maskinen att suga upp vatten från toaletter, avlopp etc.
• Lämna aldrig maskinen igång utan uppsikt.
• Kontrollera att flottören är utan skada och att den inte hindras att löpa lätt i sin 
hållare under motortoppen. Den ska stoppa suget av vatten när behållaren är full 
och om maskinen välter.
• Om maskinen välter, rekommenderas att lyfta upp maskinen innan den stängs av.
• Om maskinen läcker eller skummar över, stäng av omedelbart. 
• Använd aldrig skarpa eller aggressiva vätskor eller kemikalier.
• Rikta aldrig tvättmedlet mot någon elektrisk enhet.
• Använd aldrig tryckpumpen utan vätska för att undvika skada på pumpen.
• Efter avslutad tvättning, häll i 1/2 liter rent vatten och låt tryckpumpen gå till dess 
att tanken är helt tom.
• När arbetet är färdigt och pumpen avstängd, måste trycket avlastas genom att 
öppna ventilen på handtaget, så trycket släpps ut, innan man tar bort tryckslangen 
från maskinen.
• Service och reparation får endast utföras av auktoriserad personal. Delar ska 
enbart bytas mot orginaldelar.
• Tillverkaren är ej ansvarig för någon skada av person eller del orsakad av felaktig 
användning eller om föreskrifterna ej har följts.










