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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren
Læs og forstå denne manual og alle labels på askesugeren, før apparatet tages i brug. Sikkerhed er en kombination af
sund fornuft, opmærksomhed og viden om, hvordan apparatet fungerer. Brug kun denne askesuger som anvist i denne
vejledning og hold den i god stand. For at mindske risikoen for personskade eller beskadigelse af askesugeren må der
kun bruges originale reservedele og tilbehør.

Kun til husholdningsbrug.

Vigtigt! Undersøg umiddelbart efter købet af askesugeren, at den ikke er blevet skadet under transport, og at
alle dele er med. Læs hele manualen grundigt inden brug. Gem denne manual til senere reference.
Sug ikke sod op.
Sug kun kold, ugiftig aske op.
Sug ikke varme, brændende eller rødglødende objekter op (f.eks. cigaretter, kul, aske).
Temperaturen på materialet, der skal suges op, skal være under 40oC. Der er risiko for brand, hvis
temperaturen overskrider 40oC.
Forsigtig: Denne maskine er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug aldrig maskinen til at suge vand.
Brug den kun til at suge tørt støv!
Denne askesuger er dobbeltisoleret, så jordforbindelse er ikke påkrævet. Bemærk de følgende advarsler, der findes
på askesugeren.
DOBBELTISOLERET – JORDFORBINDELSE ER IKKE PÅKRÆVET – BRUG KUN IDENTISKE
RESERVEDELE VED UDSKIFTNING.

ADVARSEL˖For at undgå eller mindske risikoen for brand, elektrisk stød, personskade og skade på
ting:
1. Askesugeren må ikke bruges på våde overflader, og den må ikke udsættes for regn, da der er risiko for elektrisk
stød. Opbevar askesugeren indendørs.
2. Lad ikke børn bruge askesugeren som legetøj, og lad ikke askesugeren være tændt uden opsyn på noget tidspunkt.
Hold børn væk fra askesugeren.
3. Askesugeren må aldrig bruges til andet end at suge aske.
4. Brug kun askesugeren til det, den er beregnet til som beskrevet i denne manual. Brug af uoriginale reservedele kan
forårsage brand, elektrisk stød og personskade.
5. Brug ikke askesugeren på et indelukket sted, hvor oliebaseret maling, benzin eller lignende afgiver eksplosive eller
giftige dampe.
6. Udsæt ikke askesugeren for høj varme, da det kan skade askesugeren.
7. Opbevar ikke askesugeren på et indelukket sted umiddelbart efter, at apparatet har været i brug.
8. Vær ikke voldsom ved ledningen. Bær aldrig askesugeren i ledningen, og hiv aldrig i ledningen for at få stikket ud af
stikkontakten. Tag fat i stikket, ikke i ledningen.
9. Lad ikke ledningen ligge fremme på gulvet efter endt brug af askesugeren. Folk kan risikere at falde over den.
10. Rør aldrig ved stik, ledning eller askesuger med våde hænder.
11. Tab eller indsæt aldrig objekter i askesugerens åbninger. Askesugeren må aldrig bruges, hvis en åbning er blokeret;
hold fødder, støv, hår og andre ting væk, der kan reducere luftgennemstrømningen.
12. Hold ledningen væk fra varme, olie og skarpe kanter. Lad ikke ledningen komme i klemme i en dør eller under
møbler, og træk den ikke rundt om hjørner med skarpe kanter.
13. Brugen af en askesuger kan resultere i, at objekter bliver blæst op i øjnene på brugeren. Beskyt derfor øjnene med
beskyttelsesbriller.
14. Efterlad ikke askesugeren, mens stikket er i stikkontakten. Fjern stikket fra kontakten, når askesugeren ikke er i
brug eller før eftersyn eller reparation. Brug ikke askesugeren med beskadiget ledning eller stik, eller hvis den ikke
virker rigtigt, har været tabt, er beskadiget, har været efterladt udendørs ellers dyppet i vand. I disse tilfælde skal
askesugeren tjekkes af en autoriseret reparatør.
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Bemærk! Materialet, der skal suges op, kan virke afkølet på ydersiden, men kan stadig være meget varmt indeni.
Varme askepartikler kan blusse op igen i luftgennemstrømningen. Vent altid med at påbegynde arbejdet med
askesugeren, til ilden er slukket, og asken er kold. Det anbefales ikke at slukke ilden hurtigt med vand.
Støbejernskomponenterne i skorstenen kan ikke tåle det pludselige skift i temperaturen, og det kan resultere i
revner. Sørg for, at ovnen er kold, før askesugeren bruges til rengøring af den. Temperaturer, der overskrider 40°C,
kan beskadige askesugeren og dens filter. Tjek jævnligt under brug om sugemundstykke, slange, PET filter og
askesuger er blevet for varme. Hvis en temperaturstigning bemærkes, skal askesugeren slukkes med det samme.
Tag stikket ud af stikkontakten, og tag PET filteret ud. Fjern det opsugede materiale fra filteret. Lad både askesuger
og filter køle af under opsyn.
Forsigtig! I tilfælde af for høje temperaturer kan sugemundstykke, slange, PET filter og askesuger blive
beskadigede. Tøm askesugeren og PET filteret fuldstændig for aske efter hver endt brug.
Forsigtig! Risiko for brand i askesugeren.
15. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør, da der er fare for elektrisk stød.
16. Denne askesuger må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået en grundig instruktion i brugen
af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

1ˊOVERSIGT OVER DELE
A. Plastikhåndtag
B. Tænd/sluk knap
C. Slange
D. PET filter
E. Sugemundstykke
F. Filterholder
G. Låsekroge til motorhovedet
H. Hul til montering af slangen
I. Asketank
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2ˊSAMLEVEJLEDNING
·Askesugeren samles hurtigt ved at følge 5 simple trin

Trin 1˖Tag askesugeren ud af emballagen. Åben låsekrogene og tag låget af. Herefter kan slangen, sugemundstykket
og det andet tilbehør tages op af asketanken. Tjek at alle dele er intakte. (Se Fig. 1)
Trin 2˖ Sæt låget tilbage på toppen af asketanken og sæt det fast med låsekrogene igen. (Se Fig. 2)
Trin 3˖ Indsæt den ene ende af slangen i slangehullet på siden af tanken. Sørg for, at den sidder godt fast. (Se Fig. 3)
Trin 4˖ Indsæt sugemundstykket i den anden ende af slangen. (Se Fig. 4)
Trin 5˖ Sæt stikket i stikkontakten og sæt tænd/sluk knappen på tænd. (Se Fig. 5 & 6)

Forsigtig˖Brug aldrig askesugeren uden sugemundstykket korrekt monteret.
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3ˊEGENSKABER
gLednings- og slangeholderfunktion; Når arbejdet med askesugeren er færdigt, vikles ledningen og slangen om
håndtaget for nem opbevaring.

Ledningsholderfunktion
Efter endt brug kan ledningen vikles om
håndtaget.

Slangeholderfunktion
Slangen vikles derefter også om håndtaget.

gAsketank fuld indikator: Indikatoren på toppen viser, når asketanken er fuld.





Asketank fuld indikator
Hvis indikatoren bevæger sig, betyder det, at
asketanken er fuld, eller at filteret er blokeret,
så det er tid til at rengøre det.
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4. VEDLIGEHOLDELSE AF PET FILTERET

• Sådan tages filteret ud og rengøres
1. Sørg for, at stikket er fjernet fra stikkontakten. (Se fig. 7)
2. Tag låg og motorhoved af og vend dem med bunden opad. (Se fig. 8)
3. Lås op for og fjern filterholderen fra holderlåsene ved at dreje holderen mod uret og så trække op. (Se fig. 9 & 10)
4. Hold forsigtigt på låget for at trække PET filteret af. (Se fig. 11)
5. Rengør PET filteret ved at banke let på det eller forsigtigt at børste skidtet af. (Se fig. 12)

Forsigtig: Filteret bør ikke rengøres indendørs i beboede rum. For optimal præstation anbefales det at skifte
filteret med et nyt.
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• Installation
1. Installér PET filteret med den flade ende vendt ned mod askesugerens låg. Sørg for, at filterets kant er helt nede ved
motorhovedet, og at filteret trykker kontakten ned. Ellers vil askesugeren ikke virke korrekt. (Se fig. 13) Undersøg, at
filteret er korrekt monteret på kontakten.
2. Placér filterholderen uden på PET filteret ved at trykke ned og derefter dreje filterholderen med uret for at sætte den
fast – sørg for ikke at stramme for meget. (Se fig. 14 & 15)

5ˊSYMBOLER PÅ MASKINEN
Før brug er det vigtigt, at brugeren har
læst denne manual nøje og forstået alle
maskinens funktioner samt brugen af
dem.

Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar
den indendørs, da der ellers er risiko for
elektrisk stød.

Tjek regelmæssigt, om
asketanken er fuld.

6ˊVÆR OPMÆRKSOM
1. Undersøg, at netspændingen passer til den angivne spænding på askesugerens typeskilt. Sørg også for, at
stikkontakten har jordforbindelse.
2. Sørg for, at stikkontakten og askesugerens ledning og stik er intakte.
3. Sørg for, at PET filteret sidder korrekt og er i ordentlig stand efter tidligere brug, før der suges støv op.
4. Hvis det under arbejdet med askesugeren bemærkes, at sugestyrken er forringet, så sluk for askesugeren og
rengør filteret.
5. Det er nødvendigt regelmæssigt at rengøre askesugeren for støv og skidt. Tjek også regelmæssigt, om asketanken
er fuld.
6. Asketanken kan tømmes, når låget med motorhovedet er taget af.
7. Lad askesugeren være tændt i 30 sekunder efter, at arbejdet med at rengøre brændeovn og pejs er færdigt, da
dette vil sikre, at alt opsuget materiale er nået asketanken.

7ˊTEKNISK DATA
Tankstørrelse……….22 liter
Tankmateriale……… Stål (spraymalet)
Motor……………….. EAT522S
Spænding………….. 230V~ 50Hz
Effekt……………….. 500W
Vægt………………... 4 kg

8ˊVEDLIGEHOLDELSE
Tøm asketanken fuldstændig efter hver brug og rengør den med vand. Sørg herefter for, at den er fuldstændig tør, før
den bruges igen. Brug aldrig brændbare væsker til at rengøre askesugeren med. Rengør eller udskift PET filteret som
anvist i afsnittet Vedligeholdelse af PET filteret.
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9ˊPROBLEMLØSNING
Problem

Mulig årsag

Løsning

1) Ingen strømforsyning

1) Tjek strømforsyningen – ledning, stik og
stikkontakt

Askesugeren vil ikke starte

Der kommer støv ud af motordækslet

2) Filteret sidder ikke rigtigt på
kontakten

2) Sæt filteret rigtigt på kontakten

3) Asketanken er fuld

3) Tøm asketanken

1) PET filteret er ikke rigtigt monteret

1) Sæt PET filteret rigtigt på eller udskift det

eller beskadiget
Forringet sugestyrke og

1) Der er en blokering i slangen eller

1) Tjek slangen og hullet til slangen for

motorvibration

ved hullet til slangen. PET filteret er

blokeringer. Tag filteret af og rengør det eller

tilstoppet af fint støv

udskift filteret

10ˊTILBEHØR
Brug kun tilbehør og reservedele, som er godkendt af producenten. Kun brugen af originalt tilbehør og reservedele kan
sikre, at askesugeren virker ordentligt og sikkert.
Specifikationer: Slangens længde….1 meter

11ˊGARANTI
Der ydes to års reklamationsret på dette produkt, såfremt der ikke er tegn på uhensigtsmæssig brug.
Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis defekten skyldes fejl på ledningsnettet. Ved ethvert tegn på vold,
uhensigtsmæssig brug, uautoriserede reparationer eller lignende frafalder reklamationsretten uden videre.

12ˊBESKYTTELSE AF MILJØET
I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal afleveres på en
genbrugsstation. På den måde hjælper du med at beskytte miljøet.

Importeret af:
A/S Harald Nyborg
A. Jakobsens Vænge 21
DK - 5220 Odense SØ

Æ Der tages forbehold for trykfejl.
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