Manual - SE
Modell: VCB43C16A-A
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt
och spara den för framtida bruk.

Viktiga säkerhetsåtgärder:
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder din nya produkt och spara den för framtida
bruk.

Varning
För att minska risken för brand, skador och elstötar:



























Använd endast produkten inomhus.
Sug endast upp torra föremål.
Lämna aldrig produkten om den är ansluten till elnätet.
Byt inte ut delar när produkten är ansluten till elnätet.
Använd inte produkten om stickkontakten eller sladden är skadade.
Skulle produkten inte fungera som avsedd, ha tappats, skadats, lämnats utomhus eller doppats i vatten måste den lämnas in på en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte produkten med blöta händer.
Dra inte runt produkten i sladden, kläm inte sladden i dörrar, dra inte sladden runt skarpa
hörn och utsätt inte sladden för kontakt med värmekällor.
Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden utan dra direkt i stickkontakten.
Kör inte över sladden.
Utsätt inte hår, löst sittande kläder, fingrar eller andra kroppsdelar för produktens rörliga delar eller öppningar.
Sug aldrig upp varma eller brinnande föremål med denna produkt.
Sug inte upp brännbart material med denna produkt och använd inte produkten nära lättantändliga källor.
Använd inte produkten i rum med lättantändliga vätskor eller gas.
Produkten bör inte användas av barn utan uppsikt.
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rengör eller underhåller denna produkt.
Om sladden har skadats måste den bytas ut på en auktoriserad serviceverkstad.
Sug aldrig upp giftiga föremål.
Använd aldrig produkten till något annat än vad som beskrivs i denna manual.
Använd endast tillbehör som har godkänts av tillverkaren.
Använd inte produkten om rör eller intag är blockerade.
Se till att produkten används på en jämn yta.
Stäng av produkten innan stickkontakten dras ut ur vägguttaget.
Var extra försiktig vid rengöring av trappor.
Denna produkt är försedd med dubbel isolering som endast får bytas ut med originalreservdelar.
Var uppmärksam vid användning av produkten nära barn.
Måste anslutas till 220–240 V a.c. 50/60 Hz strömkälla.
Denna modell är endast avsedd för användning i privata hushåll.



Före rengöring under låga möbler är det viktigt att kontrollera området för föremål som kan
skada eller täppa till dammsugaren.



Hår, snören och små föremål kan blockera slangar och rör. Kontrollera regelbundet rör och
slangar.



Använd sugkraftregulatorn för att justera sugkraften så den passar till uppgiften som ska utföras.



För bästa prestanda är det viktigt att kontrollera filtren ofta och rengöra eller ersätta dem vid
behov.

Produkt:

1. Låsklämma
3. Damm full indikator
5. ON/OFF-knapp
7. Inrullningsknapp för sladden
9. Stort hjul
Medföljer: metall teleskoprör, golvborste, litet rör/borste.

2. Främre cover
4. Hastighetskontrollknapp
6. Ventilationscover
8. Strömsladd

Hopmontering/betjäning:
1. Anslut slangen: sätt in slangänden i slangsockeln på framsidan och fäst den. (Figur 1)
Ta bort slangen: tryck på adaptrarna på båda sidor om slangen samtidigt och dra sedan ut
slangen. (Figur 2)
2. Anslut teleskopröret till slangen. (Figur 3)
3. Anslut olika munstycken till röret för olika rengöringsändamål: golvborste (anpassa den till
typen av golv) för mattor eller golv. (Figur 4 och 5). Kombinera borste och munstycke vid
användning på soffor, väggytor, gardiner, hörn eller rum med möbler osv. (Figur 6)
4. Sätt igång maskinen: sätt in stickkontakten i ett vägguttag som motsvarar etiketten för
strömförsörjning och tryck sedan på tänd/släck-knappen så maskinen börjar arbeta. (Figur 7)
5. Inrullning av sladden: ta tag i stickkontakten och dra ut sladden ur vägguttaget. Tryck på
inrullningsknappen så sladden dras in. (Figur 8)
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Underhåll:
1. Byt dammpåsen: när vindindikatorn blir röd måste det tas bort damm eller bytas till en
ny påse. (Figur 1)
Öppna frontlocket vid klämknappen. (Figur 2)
Ta ut den fyllda dammpåsen. (Figur 3)
2. Byt ut ventilationsfiltret: kläm ned på klämknappen och ta bort locket för hand vid ersättning av filtret. (Figur 4 och 5)
3. Motorskyddsfiltret måste rengöras eller bytas ut når det har blivit smutsigt. (Figur 6 och
7)
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