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LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN  

TAGES I BRUG OG OPBEVAR DEN TIL SENERE BRUG 

  



Vigtige sikkerheds foranstaltninger: 
Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. 

 
Advarsel 
For at mindske risikoen for brand, skade og elektrisk stød: 

• Brug kun produktet indendørs. 
• Støvsug kun tørre ting op. 
• Efterlad aldrig produktet tilsluttet. 
• Udskift ikke dele når produktet er tilsluttet. 
• Brug ikke produktet hvis der er skader på ledning eller stik. 
• Skulle produktet ikke virke efter hensigten, være blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller 

nedsunket i vand, indlever da produktet til autoriseret serviceværksted. 
• Brug ikke produktet med våde hænder. 
• Træk ikke produktet rundt i ledningen, klem ikke ledningen i døre, træk ikke ledningen om 

skarpe hjørner og udsæt ikke ledningen for kontakt med varmekilder. 
• Træk ikke stikket ud ved at trække i ledningen, træk i stikket. 
• Kør ikke henover ledningen. 
• Udsæt ikke hår, løst tøj, fingre eller andre kropsdele for enhedens bevægelige dele eller åb-

ninger. 
• Sug aldrig varme eller brændende objekter op med dette produkt. 
• Sug ikke brandbare materiale op med dette produkt, og benyt ikke produktet i nærheden af 

let antændelige kilder. 
• Brug ikke produktet i lokaler med let antændelige væsker eller gas. 
• Produktet bør ikke benyttes af børn uden opsyn. 
• Fjern stikket fra kontakten inden du rengøre og vedligeholder dette produkt. 
• Hvis ledningen er beskadiget, skal det skiftes på et autoriseret serviceværksted. 
• Sug aldrig giftige objekter op. 
• Brug aldrig produktet til andet end hvad der er beskrevet i denne manual. 
• Brug kun tilbehør godkendt af producenten. 
• Brug ikke produktet hvis rør eller indtag er blokeret. 
• Sørg for produktet bruges på en jævn overflade. 
• Sluk for produktet inden stikket tages ud af kontakten. 
• Vær ekstra forsigtig ved rengøring af trapper. 
• Dette produkt er forsynet med dobbelt isolering, udskift kun med originale reservedele. 
• Vær ekstra opmærksom når du bruger produktet omkring børn. 

 
Skal tilsluttes 220-240 V a.c. 50/60 Hz strømkilde. 

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning 

  



• Inden rengøring under lave møbler, tjek området for objekter der kan skade eller tilstoppe 
enheden. 

• Hår, snor og små objekter kan blokerer slanger og rør, check jævnligt rør og slanger. 
• Brug sugestyrke regulatoren til at justere sugestyrken, så den passer til opgaven der skal 

udføres. 
• For bedste ydelse af enheden, tjek filtre ofte og rengør eller skift dem hvis nødvendigt. 
 
 
Produkt: 

 
1. Håndtag 
2. Udløser knap 
3. Lednings ind rul knap 
4. Power knap 
5. Gummi til store hjul 
6. Stort hjul 

7. Støv beholder 
8. Slange tilslutning 
9. Støvsuger slange 
10. Mundstykke 
11. Teleskop rør 
12. 2-i-1 børste 

 
 

  



Montering/betjening: 
 

1. Figur 1 viser tilslutning af slangen i støvsugeren: Sæt slangekoblingen foran i støvsugeren. 
Sæt den så ind i indløbshullet. Hvis du ønsker at adskille det, skal du trykke på 
udløserknappen og trække slangen ud. 

2. Figur 2 viser tilslutning af slangen og teleskoprøret: Hold bøjningsstik af slangen og sæt det 
ind i det større hul af røret. 

3. Figur 3 viser tilslutningen af røret og børste værktøj: Sæt metalrøret i hullet af børsten og 
drej den for at fastgøre den. 

4. Figur 4 viser hvordan man kan kontrollere afviklingen af strømkablet: Du kan trække stikket 
ud af maskinen og stoppe det, når du ser det gule mærke. Sørg for det røde mærke ikke er 
ude. Når din støvsugning er overstået, sluk for strømmen, træk stikket ud af stikkontakten, 
og tryk derefter knappen til ind rulning af ledningen indtil ledningen er helt i maskinen. 

5. Figur 5 viser afbryderknappen: Sæt stikket i stikkontakten, tryk på afbryderknappen for at 
tænde og slukke for maskinen. 

 
 

    
  



Rengøring af støvbeholder 
1. Som i figur 6, hold støvbeholder i håndtaget og tryk på udløserknappen. 
2. Som i figur 7, tager støvbeholderen af maskinen. 
3. Som i figur 8, sæt støvbeholderen over skraldespanden, tryk på udløserknappen for at åbne 

bunden af støvhætten, snavs og støv vil falde ned i skraldespanden af dem selv. 
4. Som i figur 9, luk støvbeholderen til efter din tømning. 

 
Sådan bruges tilbehør 

1. Som i figur 10, kan du bruge 2-i-en mundstykket i bl.a. hjørner. 
2. Som i figur 11, åbner den anden side med børster af to-i-en mundstykket som mærket af en 

pil til at rense sofaen, gardinet og støv på ornamenter. 
3. Som i figur 12, træd på pedalen af gulvmundstykket til at få børsterne ud, og du kan rense 

gulvet. 



4. Som i figur 13, træde på pedalen af gulvmundstykket igen for at sætte børsterne ind, og du 
kan rense tæppet. 

 
 
Vedligeholdelse: 

1. Filteret skal rengøres to gange om året, og når der er indlysende snavs på filteret, er det tid. 
2. Du skal fastsætte filteret korrekt, før du starter støvsugeren. 
3. Filteret kan ikke rengøres i vaskemaskinen eller varmes af en blæser. 
4. Det vil reducere sugestyrken og skade motoren, hvis du bruger et vådt filter. 
5. Trin til vedligeholdelse: 

1) Som i figur 14, skal du trykke på låsen for at åbne til motorfilteret. 
2) Som i figur 15, tag filteret ud 
3) Som i figur 16, rotere HEPA coveret for at adskille det fra støvhætte dækslet 
4) Som i figur 17, tag HEPA coveret 
5) Som i figur 18, tag filteret ud og tryk på det for at fjerne støv. Hvis det er 

nødvendigt, kan det skylles under vandhanen. 
6. Vask HEPA dæksel, HEPA samling, udløbs svamp og støvbeholder i vand uden 

vaskemiddel og tør dem før brug. Brug ikke værktøj til at børste HEPA filter papir, ellers vil 
HEPA-filteret blive beskadiget og filtrering vil blive påvirket. 

7. Fastgør HEPA samlingen på beholderen, og kontroller de tre fremtrædende riller bliver 
hængende i rillerne på støvbeholderen. 

8. Drej HEPA samlingen i retning af mærket på beholderen. 
9. Saml støvbeholderens dæksel og støvkammeret i henhold til markøren udenpå. 
10. Sæt støvbeholderen samlet i maskinen. I denne proces, bør du først sætte beholderen i den 

rigtige position, og tryk derefter på håndtaget af støvbeholderen, hvis der kommer en kliklyd 
betyder det operationen er vellykket. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udtjent maskine 
 
 
 

Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med  husholdningsaffaldet. Maskinen skal afleveres på en genbrugsstation, så 
de genbrugelige dele kan blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele bortskaffet på miljørigtig måde. 

 
Produceret for: 
Harald Nyborg A/S 
Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV  Der tages forbehold for trykfejl. 


