VÅD/TØR STØVSUGER

Best.nr. 3482

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. Og gem den til evt. senere brug.

Sikkerhedsinformationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbind kun støvsugeren til den angivne spænding.
Må ikke rengøres med opløsningsmidler.
Tag stikket ud af stikkontakten i følgende situationer: når støvsugeren ikke er i
brug, inden støvsugeren åbnes, inden rengøring og vedligeholdelse.
Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud.
Efterlad ikke støvsugeren tændt uden opsyn.
Må ikke benyttes af umyndige personer.
Tjek jævnligt støvsugeren for skader, f.eks. på ledning og stik. Brug aldrig
støvsugeren, hvis den er beskadiget.
Udskiftning af ledning samt reparationer på støvsugeren må kun ske på et
autoriseret serviceværksted, så der bruges originale reservedele. Ved brug af
uoriginale reservedele bortfalder reklamationsretten.
Støvsug aldrig varme eller skarpe genstande.

Produktoversigt
1. Håndtag
2. Tænd/sluk knap
3. Top
4. Filterholder
5. Ventil
6. Låsehægter
7. Beholder
8. Slangetilslutning
9. Luftudtag
10. Fleksibel slange
11. Rør (i 3 dele)
12. Gulvmundstykke
13. Hjul
14. Støvfilter
15. Skumfilter
16. Mundstykke
17. Tilbehør til gulvmundstykke
18. Tilbehør til gulvmundstykke
19. Tilbehør til gulvmundstykke
Tekniske data:
Spænding: 230V ~ 50 Hz 1250W
Kapacitet: 15 liter
Vægt: 4,2 kg
Tørt:
Støvfilter
Vådt:
Skumfilter

Sådan samler du støvsugeren
1. Fjern toppen ved at åbne låsehægterne (fig. 4)
2. Monter hjulene (fig. 5)
3. Skru håndtaget på (fig. 8)
Vigtigt! Brug aldrig støvsugeren uden filter!
4. Til tør støvsugning bruges støvfilteret (14) – til våd støvsugning bruges
skumfilteret (15). Sørg for filteret sætter rigtigt fast, så alt skidt filtreres
igennem det (fig. 6+7).
5. Sæt toppen på igen – lås hægterne.
6. Påsæt slangen - drej den indtil den klikker på plads (fig. 9).
7. Samle de 3 rør (11) og sæt dem på slangen.
8. Påsæt det ønskede mundstykke.

Tør støvsugning
1. Isæt støvfilteret.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd på ON (= I)
OBS! Brug aldrig støvfilteret til støvsugning af væsker eller våde genstande.

Våd støvsugning
1. Tjek beholderen er ren (7).
2. Isæt skumfilteret – sørg for det dækker hele filterkurven før du påbegynder
støvsugningen.
3. Sæt stikket i stikkontakten.
4. Tænd på ON (= I)
5. Efter brug tømmes beholderen og filtret og det skal tørre.
OBS! Brug aldrig støvfilteret til våd støvsugning.
VIGTIGT! Når der støvsuges store mængder væske, må man ikke ’drukne’ mundstykkets
spids i væske. Lad en sprække være til luftcirkulation. Støvsugeren er udstyret med en
ventil, der sørger for at sugeevnen ophører, når tanken er fuld. Sker det begynder,
motoren at køre langsommere – sluk for støvsugeren, tag stikket ud og tøm beholderen.

Blæsning
Denne våd/tør støvsuger kan også blæse!
1.
2.
3.
4.
5.

Sørg for beholderen er tom.
Tag slangen af, og sæt den på luftudtaget (9) bagpå støvsugeren.
Sæt det ønskede mundstykke på slangen.
Sæt stikket i stikkontakten.
Hold godt fast i slangen og tænd på ON (= i).

Rengøring og vedligeholdelse
•
•
•
•

Sørg altid for støvsugeren er slukket (OFF = O) og stikket er taget ud inden
rengøring.
Fjern alt støv og skidt fra slangen og beholderen.
Rengøring af støvfilter: tøm det og bank det let – dette bør gøres udendørs. Vask
filteret med et mildt rengøringsmiddel og vand. Skyld godt efter og lad det
lufttørre – tør det aldrig i tørretumbleren.
Rengøring af skumfilter: Vask filteret med et mildt rengøringsmiddel og vand.
Skyld godt efter og lad det lufttørre – tør det aldrig i tørretumbleren. Filteret skal
være fuldstændig tørt inden det bruges igen.

Du kan hjælpe med at beskytte miljøet. Husk at respektere de lokale regler:
Aflever det elektroniske udstyr på en genbrugsstation.

