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Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende bestemmelser: 73/23/EWG, 89/336 EWG.
Anvendte harmoniserede normer:
EN 60335-1:1995, EN 60335-2-15:1996, EN 550014-1:1997,
EN 55014-2:1997, EN 61000-3-2:1996, EN 61000-3-3:1995

A. Aepli
Division Manager

J. Ulbrich
Development Manager

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
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Sikkerhedsanvisninger
Vigtigt:

Brug kun rent vand i apparatet - uden hjælpestoffer af nogen art. Ret aldrig damppladen mod
mennesker, dyr eller temperaturfølsomme genstande.

Forsigtig! Fare for beskadigelser! Pas på, når du arbejder i nærheden af træ, gipsunderlag, coatede
materialer eller lignende, da vanddampen kan beskadige disse. Afhjælpning: Brug et varme-/dampskjold af
karton eller metal. Apparatet kobler automatisk fra ved overophedning. Efter 10 minutter kobler apparatet
automatisk til igen.
Træk stikket ud af stikkontakten, inden du fylder vand på beholderen eller tømmer den for vand. Undlad at
fylde for meget i beholderen! Træk stikket ud ved overopfyldning eller driftsforstyrrelser.
Damptid: 70 minutter. Apparatet skal altid være under opsyn, når det er i brug. Hold børn væk fra
arbejdsområdet! Du må aldrig lade beholderen løbe tør.
Før du løsner skruelukningerne, skal du altid lade apparatet køle af i mindst 2 minutter!
Forsigtig! Skoldningsfare!
Der kan komme varmt vand ud af damppladen i opvarmningsfasen. Ved arbejde over hovedhøjde kan der
dryppe varmt vand fra damppladen! Du må aldrig rette damppladen mod mennesker eller dyr.
Forsigtig! Fare for kortslutning! Sørg for at dække stikdåser og kontakter til, så der ikke kommer varm
damp på dem!
Forlængerledning: maks. 10 m lang - ledningens tværsnit skal mindst være 3 x 1 mm2.
Sørg for, at apparatet står sikkert (vandret). Undlad at stille apparatet med låget nedad eller at stille
noget på låget.
Undlad at bøje slangen for meget eller knække den, og sørg for, at du aldrig blokerer ventilen.
Bær kun apparatet i grebet - undlad frem for alt at trække det i slangen eller ledningen.
Nedsænk aldrig apparatet i vand eller lignende! Bær passende sikkerhedsbeklædning. Apparatet skal
opbevares et tørt sted. Det skal være tomt og stå op under opbevaringen.
Sørg for at gemme denne betjeningsvejledning og emballagen med monterings- og
betjeningsanvisninger!
Ekstratilbehør: Med ekstratilbehør fra WAGNER kan du forvandle din W 15 til et universelt
rengøringsapparat. Rengøringssæt med 10 dele, vare-nr. 0339700
Består af forskellige dyser og forlængere, inklusive gulvklud og vinduesklud. Til rengøring af hårde
belægninger, polstringer og svært tilgængelige steder. Fjerner selv det mest genstridige snavs.
2 års garanti
Garantien gælder i 2 år regnet fra købsdatoen (kvittering). Den omfatter og er indskrænket til gratis
afhjælpning af mangler, som beviseligt skyldes brug af ikke fejlfrie materialer under produktionen eller
montagefejl eller der foretages en gratis udskiftning af de defekte dele. Brug og idriftsættelse eller
montage og reparation på egen hånd, som ikke er beskrevet i vores brugsvejledning, udelukker en
garanti. Sliddele er ligeledes ikke omfattet af garantien. Garantien dækker ikke erhvervsmæssig brug. Vi
forbeholder os udtrykkeligt at sikre garantien. Garantien bortfalder, når apparatet er blevet åbnet af andre
personer end Wagner service - personalet. Transportskader, vedligeholdelsesarbejde og fejl på grund af
mangelfuld vedlige-holdelse dækkes ikke af garantien. Dokumentation for køb af apparatet skal i
forbindelse med garantikrav fremlægges i form af original faktura eller kvittering. Forsåvidt det er muligt
indenfor lovens rammer udelukker vi ethvert ansvar for alle personskader, materielle skader eller
følgeskader, især, når apparatet er blevet brugt til andre formål end dem, der er beskrevet i
brugsvejledningen eller når apparatet ikke er blevet taget i brug i henhold til vores betjeningsvejledning
eller når apparatet er blevet sat i stand eller repareret egenmægtigt gennem ikke tilsvarende kvalificeret
personale. Reparation og vedligeholdelsesarbejde, som går ud over de skridt, der er beskrevet i denne
brugsvejledning, forbeholder vi os til at gennemføre på fabrikken. Til reparation eller i tilfælde af
garantikrav bedes du kontakte din forhandler.
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D/A

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
Hotline: 0180/1 00 02 27
+49/75 44/505-0 +49/75 44/505-200

B

Wagner Spraytech Belgie
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem

+32/2/2 69 46 75

GB

Wagner Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way,
Tramway Industrial Estate
Banbury, Oxon OX16 8TY

+44/12 95/26 53 53

DK

+32/2/2 69 78 45

Kornmarksvej 26
2605 Bro
/ ndby

CH

+45/43 43 05 28

Wagner Spol s.r.o.
Nedašovská 345
15500 Praha 5

+420/2/57 95 04 12

E

SLO

PUT Wagner Service

Industriestraße 22
9450 Altstätten
+41/71/7 57 22 11

S

Wagner Sverige AB
Muskötgatan 19
S-254 66 Helsingborg

+46 42 15 00 20

NL

+46 42 15 00 35

Wagner Spraytech Benelux B. V.
Zoonebaan 10
3606 EC Utrecht

+31/30/2 41 41 55

F

+41/71/7 57 23 23

+31/30/2 41 17 87

Wagner France S.a.r.l.
5, Aveneu du 1er Mai - B.P. 47
91122 Palaiseau-Cédex

+33/1/69 19 46 50 +33/1/69 81 72 57
Part. No. 0339 864
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Copyright by J. Wagner GmbH

+386(1)/518 38 03

Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
+36(-22)/407 321 +36(-22)/407 852

PL

J. Wagner AG

+34/93/6 68 01 56

Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slowenien

+386(1)/583 83 04

H

+420/2/57 95 10 52

J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)

+34/93/6 80 00 28

+44/12 95/26 98 61

Wagner Spraytech Scandinavia A/S

+45/43 27 18 18

CZ

ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice
+48/32/2 45 06 19

+48/32/2 41 42 51

HR

Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvacanska 25
10000 Zagreb/Kroatien
+385(-1) 3 01 02 68

AUS

Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd.,

14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia
+61/3/95 87 20 00

+61/3/95 80 91 20

www.wagner-group.com
Änderungen vorbehalten.
Wijzigingen voorbehouden.
Sous réserve de modifications.
We reserve the right to make modifications.
Ci riserviamo cambiamenti.
Ret til aendringer forbeholdt.
Salvo modificationes.

