VÅD/TØR STØVSUGER 30 L
Brugervejledning

Model MWD191S 1400W-30L / Varenr. 14728

IPX4
Læs denne vejledning grundigt igennem inden ibrugtagning og gem den til senere brug

Produktbeskrivelse
Støvsuger til både våd- og tørstøvsugning med tankkapacitet på 30 liter.
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Introduktion
For at du kan få mest mulig glæde af din nye våd/tør støvsuger, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du
tager askesugeren i brug.
Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om
støvsugerens funktioner.

ADVARSLER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller andre skader:
• Våd-/tørstøvsugeren er beregnet til våd-og tørstøvsugning med anvendelse af passende filter.
• Brug ikke enheden til at suge brandbare væsker eller lignende eksplosive materialer.
• Brug ikke enheden til at suge materiale op der er ild i eller som oser, som f.eks. cigaretter eller varm aske.
• Hold ledningen væk fra varme overflader.
• Udsæt ikke enheden for vand og opbevar enheden indendørs.
• Træk aldrig stikket ud af væggen i ledningen – hold altid om selve stikproppen.
• Brug ikke enheden hvis der er skader på ledning, stik eller andre dele.
• Hvis enheden ikke virker efter hensigten, er blevet tabt, skadet, efterladt udenfor eller tabt i vand indlevér da enheden til
nærmeste servicecenter. Bemærk at garantien bortfalder, hvis støvsugeren er brugt uhensigtsmæssigt eller hvis du selv har
forsøgt at reparere den før den indleveres til service.
• Vær OBS på ledningen under brug; man må ikke trække og bære enheden rundt i ledningen, trække ledningen rundt om et
skarpt hjørne eller klemme ledningen i f.eks. en dør.
• Kør ikke enheden hen over ledningen.
• Enheden må ikke betjenes af en person med våde hænder.
• Benyt aldrig enheden til at suge giftige materialer op.
• Opbevaring og brug af enheden må ikke foregå i nærheden af farlige materialer.
• Brug ikke enheden, hvis filteret mangler eller der er skader på filteret, medmindre enheden bruges til væsker som
beskrevet i afsnittet omkring brug af enheden.
• Enheden er ikke legetøj og ekstra opmærksomhed er nødvendig, hvis enheden benyttes af eller nær børn.
• Træk altid stikket ud af væggen, når der skiftes eller renses filtre.
• Efterlad aldrig enheden tilsluttet uden opsyn.
• Sluk altid enheden, inden stikket tages ud.
• Sørg altid for at alle ventilations huller er fri for snavs og objekter der kan blokere lufttilstrømningen.
• Hold, løst tøj, hår fingre og andre kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
• For at mindske risikoen for faldulykker skal man være ekstra forsigtigt når man støvsuger trapper.
• Sørg for at enheden ikke er tilsluttet strøm, når slangen bliver monteret.
• Brug kun enheden som der er beskrevet i denne manual, og brug kun tilbehør der er godkendt af leverandøren.
• Dette apparat er udstyret med dobbelt isolering. Brug kun originale reservedele.
Når enheden bruges som blæser:
• Blæs altid kun direkte på det ønskede område.
• Brug ikke enheden som en sprøjte.
• Blæs aldrig direkte op på personer.
• Hold børn væk når enheden bruges.
• Brug sikkerhedsbriller.
Bemærk! Våd-/tørstøvsugeren må aldrig benyttes uden filtre!
Vær altid opmærksom på, om filtrene sidder ordentligt fast!

Teknisk data
Spænding/frekvens:
Effekt:
Kapacitet:
Støjniveau:
Kaplinsklasse:

230V ~ 50 Hz.
1400 W.
30 liter.
<80 dB.
II /

Inden ibrugtagning
Slangen forbindes med den rigtige tilslutning afhængig af anvendelse; suge- eller blæsefunktion.

Suge funktion
Indsæt slangen og drej med uret for at tilslutte slangen og mod uret for at fjerne slangen

Blæsefunktion
Tilslut slangen i toppen af maskinen som vist nedenfor for at bruge blæsefunktionen.

Tænd/sluk knap:

I: Tænd støvsugeren
0: Sluk/slukket – Støvsuger er slukket men der er stadig strøm i det indbyggede strømstik som her kan oplade tilsluttede
maskiner m.m.
II: Strømforsyning til andre maskiner.
Denne position skal kun bruges når man tilslutter andre maskiner såsom en boremaskine som skal fungere sammen
med støvsugeren.
Tilslut det ønskede produkt og tryk på II. Tænd det eksterne produkt og støvsugeren vil gå i gang automatisk indenfor
ca. 2-5 sek. Når man slukker det eksterne produkt slukker støvsugeren automatisk efter 5-10 sekunder.

Tilbehør
Universalmundstykket med indsats er beregnet af opsugning af fedtstoffer og væsker fra store overflader, den runde
børste er til små overflader og fugemundstykket er egnet til rengøring af fuger, kanter og ved blæsning.

Tørstøvsugning:
Benyt støvpose (16) til opsugning af fint, tørt støv. Vær opmærksom på at posen sidder godt fast. Træk støvposen hen
over indsugningsåbningen.
Støvsugerpose:

HEPA-filter
Sørg for at HEPA-filteret (18) sidder godt fast inden støvsugning.

Vådsugning:
Benyt skumfilter (17) til vådsugning. Træk skumfilteret hen over filterkurven.
Sørg for at det sidder ordentligt fast!
FARE!
Våd-/tørstøvsugeren er ikke beregnet til at opsuge brændbare væsker. Til vådsugning benyttes kun det medfølgende
skumstoffilter.

Når det valgte filter er placeret korrekt, sættes filterkurven ned i beholderen og låses fast.

Sikkerhedsanordning (sikkerhedsventil):

Når beholderen er fuld vil anordningen lukke for lufttilførsel og sugningen stopper automatisk. Maskinen vil afgive en
lyd, som indikerer, at motoren kører på højtryk. Maskinen skal slukkes og tømmes.
Hvis maskinen vælter under brug går anordningen også i gang og sugningen stopper.
Det er vigtigt at slukke for strømmen med det samme anordningen går i gang, da det kan beskadige motoren, hvis man
fortsætter. Start først motoren, når maskinen er oprejst igen og tømt for vand.

Rensning af HEPA-filter:
Hvis HEPA-filteret er blokeret kan man holde en hånd over udsugningen og pust luft ned i maskinen som vist
nedenfor – dette vil rense overfladen af filtret.

Hvis HEPA-filteret er meget snavset kan det vaskes i rent varmt vand. Lad tørre i minimum 24 timer, inden filteret tages i
brug igen.
1: Tag toppen af maskinen og fjern filteret.
2: Vask i maks. 40 grader rent vand.
3: Lad lufttørre i minimum 24 timer.
4: Placér på støvsuger igen.

Når filteret er slidt op, skal det kasseres og erstattes af tilsvarende.

Rensning af beholder:
Efter brug eller når sugeevnen bliver mindre, skal beholderen renses. Det gøres ved at fjerne toppen og filteret og
derefter fjerne alt støv med en hårdt opvredet klud.

Garanti
Der ydes 2 års garanti på dette produkt. Garantien bortfalder, hvis man selv har forsøgt at reparere støvsugeren eller
hvis den er brugt uhensigtsmæssigt.

WEEE – håndtering af elektronisk affald

Når støvsugeren er udtjent, må den ikke kasseres med det almindelige husholdningsaffald. Den skal indleveres på
nærmeste genbrugsstation i henhold til gældende WEEE-direktiver. På den måde er du med til at beskytte miljøet bedst
muligt.
Oplysninger om genbrugspladser som tager imod elektroniske og elektriske produkter kan fås ved henvendelse på
kommunen.

Produceret for:

Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ Der tages forbehold for trykfejl.

VÅT/TORR-DAMMSUGARE 30 L
Bruksanvisning

Modell MWD191S 1400W-30L / Varunr. 14728

IPX4
Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och spara den för senare
användning

Produktbeskrivning
Dammsugare till både våt- och torrdammsugning med tankkapacitet på
30 liter.

2. Produktöversikt
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Introduktion
För att få ut mesta möjliga av din nya våt / torrdammsugare, läs denna bruksanvisning innan du använder
dammsugaren.
Vi rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen om du senare behöver uppdatera dina kunskaper om
dammsugarens funktioner.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER
För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller andra skador:
•
•
•
•
•
•
•
•

Våt/torr-dammsugaren är avsedd för våt och torrdammsugning med lämpligt filter.
Använd inte enheten för att suga upp brandfarliga vätskor eller liknande explosiva material.
Använd inte enheten för att suga upp eld eller glödande material, t.ex. cigaretter eller varm aska.
Håll elsladden borta från heta ytor.
Utsätt inte enheten för vatten och förvara den inomhus.
Dra inte i elsladden för att dra ur den ur väggen - håll alltid i själva kontakten när du drar.
Använd inte enheten om det finns skador på sladden, kontakten eller andra delar.
Om enheten inte fungerar som avsett, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten ska den levereras
till närmsta servicecenter. Observera att garantin upphör om dammsugaren används felaktigt eller om du har försökt
att reparera den själv innan du lämnar in den för service.
• Var uppmärksam på sladden under användning; Dra inte i och bär inte runt enheten i sladden. Dra inte sladden hårt
runt ett skarpt hörn och kläm den inte, till exempel, i en dörr.
• Kör inte över sladden med enheten.
• Enheten ska inte användas av en person med våta händer.
• Använd aldrig enheten för att suga upp giftigt material.
• Förvara inte och använd inte enheten i närheten av farliga material.
• Använd inte enheten om filtret saknas eller om filtret är skadat såvida inte enheten används för vätskor
enligt beskrivningen i avsnittet om användning av enheten.
• Enheten är inte en leksak och extra uppmärksamhet krävs om enheten används av eller i närheten av barn.
• Dra alltid ut kontakten från väggen när du byter eller rengör filter.
• Lämna aldrig enheten ansluten utan tillsyn.
• Stäng alltid av enheten innan kontakten dras ut.
• Se alltid till att alla ventilationshål är fria från skräp och föremål som kan blockera luftflödet.
• Håll lösa kläder, hår, fingrar och andra kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar.
• För att minska risken för fallolyckor, var extra försiktig när du dammsuger i trappor.
• Se till att enheten inte är ansluten till el när slangen monteras.
• Använd endast enheten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning och använd endast tillbehör som är godkända
av leverantören.
• Denna apparat är utrustad med dubbelisolering. Använd endast
originaldelar. När enheten används som blåsare:
• Blås alltid endast direkt på det önskade
området.
• Använd inte enheten som en spruta.
• Blås aldrig direkt på personer.
• Håll barn borta när enheten används.
• Använd skyddsglasögon.
Obs! Våt-/torrdammsugaren ska aldrig användas utan filter!
Se alltid till att filtret sitter fast ordentligt!

Tekniska data
Spänning/frekvens:
Effekt:
Kapacitet:
Brusnivå:
Kapslingsklass:

230V ~ 50 Hz.
1400 W.
30 liter.
<80 dB.
II /

Innan idriftsättning
Slangen ansluts med den korrekta anslutningen beroende på användning; sug- eller
blåsfunktion.

Sugfunktion
Sätt i slangen och vrid medsols för att ansluta slangen och moturs för att ta ut slangen

Blåsfunktion

Anslut slangen överst på maskinen, som visat nedan, för att använda blåsfunktionen.

På/av-knapp:

I: På
0: Av – Observera att ström fortfarande är ansluten till maskinen. Dra ut kontakten när den inte används.
II: Ström på för tillkopplade externa maskiner.
Används endast när man kopplar på externa maskiner som t.ex. en borrmaskin som man använder med
dammsugaren. Anslut den önskade maskinen och tryck på II. Slå på den externa maskinen och dammsugaren
kommer att gå igång automatiskt inom 2-5 sekunder. När man stänger av den externa maskinen, stängs
dammsugaren automatiskt av efter 5-10 sekunder.

Tillbehör
Universalmunstycket med insats är avsett för uppsugning av fetter och vätskor från stora ytor, den runda borsten är
för små ytor och fogmunstycket är lämpligt för rengöring av fogar, kanter och vid utblås.

Torrdammsugning:
Använd dammsugarpåse (16) för uppsugning av fint, torrt damm. Se till att påsen är sitter fast ordentligt. Dra
dammsugarpåsen över öppningen för insuget.

Dammsugarpåse:

HEPA-filter
Se till att HEPA-filtret (18) sitter fast ordentligt innan dammsugning.

Våtdammsugning:
Använd skumfilter (17) för våtdammsugning. Dra skumfiltret över filterkorgen.
Se till att det sitter fast ordentligt!

FARA!
Våt/torr-dammsugaren är inte avsedd att suga upp brandfarliga vätskor. Endast det medföljande
skumfiltret används till våtdammsugning.

När det valda filtret är korrekt placerat sätts filterkorgen ned i behållaren och låses fast.

Säkerhetsanordning (säkerhetsventil):

När behållaren är full stängs anordningen för lufttillförsel och dammsugningen stannar automatiskt. Maskinen
avger ett ljud som indikerar att motorn går med högt tryck. Maskinen måste stängas av och tömmas.
Säkerhetsanordningen aktiveras också om maskinen välter under användning och dammsugningen stannar.
Det är viktigt att stänga av strömmen direkt när säkerhetsanordningen aktiveras eftersom motorn annars kan
skadas. Starta motorn först när maskinen står upprätt igen och är tömd på vatten.

Rensning av HEPA-filter:
Om HEPA-filtret är blockerat kan du hålla en hand över utsuget och blåsa in luft i maskinen som visat
nedan - detta kommer att rengöra översidan av filtret.

Om HEPA-filtret är mycket smutsigt kan det tvättas i rent varmt vatten. Låt torka i minst 24 timmar innan du
använder filtret igen.
1: Ta av maskinens övre del och ta bort
filtret. 2: Tvätta i max 40 grader rent
vatten.
3: Låt lufttorka i minst 24 timmar.

4: Placera tillbaka i dammsugaren igen.

När filtret är utslitet måste det kasseras och ersättas med motsvarande.

Rensning av behållare:
Efter användning eller när sugkapaciteten minskar måste behållaren rengöras. Detta görs genom att ta av
toppen och filtret och sedan rensa bort allt damm med en hårt urvriden trasa.

Garanti
Denna produkt har två års garanti. Garantin bortfaller om du har försökt att reparera dammsugaren själv eller
om den har använts felaktigt.

WEEE – hantering av elektroniskt avfall

När dammsugaren är uttjänt ska den inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. Den måste levereras
till närmsta återvinningsstation i enlighet med gällande WEEE-direktiv. På det här sättet hjälper du till att
skydda miljön på bästa möjliga sätt.
Information om återvinningsplatser som tar emot elektroniska och elektriska produkter kan erhållas
från kommunen.

Producerat för: Harald
Nyborg A/S Gl. Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ Med förbehåll för tryckfel.

