
 

 

 

 

STØVSUGER 

MODEL: VCB43C17M0B 

Best.nr. 5713 

BRUGSANVISNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220-240V    50/60Hz 700W 

Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning 

 

                   
 

 

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. 

 

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. Front cover 
3. Front cover 
4. Slange tilslutning 
5. Tilbehør dæksel 
6. Støvpose fuld indicator 
7. Lednings indrul pedal 

8. Bag cover 
9. Strøm ledning 
10. Store hjul 
11. Udluftnings cover 
12. ON/OFF pedal 
13. Hastighedskontrol knap 

 

 

Medfølger: Slange tilbehør, metal teleskop rør, gulvmundstykke børste, rundbørste og flad børste. 

  



Montering/betjening: 
 

1. Tilslut slangen: Indsæt af slangen ende i af slangen bøsningen på forsiden og derefter fastgør 

den. (Fig1) 

Fjern slangen: Tryk adapterne på begge sider af slangen og træk derefter i slangen. (Fig2) 

2. Tilslut teleskoprør til slangen. (Fig3) 

3. Forbind forskellige mundstykker til røret for forskellige rengøringsformål: gulvbørste (tilpas 

den til underlaget) til tæppe eller gulv (Fig4, 5); kombiner børste & dyse til sofa, væg 

overflade, gardin, hjørne eller rum mellem møbler osv. 

4. Tænd for maskinen: sætte stikket af ledningen i stikkontakten, som er i overensstemmelse 

med, hvad der står på etiketten til strømforsyning, og tryk på tænd/sluk- pedalen (Fig6), så 

maskinen begynder at arbejde. 

5. Juster suge hastigheden efter ønske.  (Fig7). 

6. Flyt støvsugeren ved hjælp af håndtaget. (Fig8) 

7. Lednings indrul: tag fat i stikket og træk i ledningen; tryk på lednings ind rul pedal, så at 

ledningen vil blive trukket ind. (Fig9) 

 

                  

 

                            

                 

                                                                                                                    

 

 

Fig 1                                                        Fig 2                                                            Fig 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4                                                      Fig 5                                                              Fig 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7                                                      Fig 8                                                                   Fig 9 

 

  



Vedligeholdelse: 

1. Skift støvposen: når fuld-indikatoren bliver rød, er det tid til at rense støv eller udskifte 

til en ny pose. (Fig10) 

Åbn frontdækslet ved clipsen. (Fig11) 

Tag posen, fjern derefter den fulde støvpose. (Fig12) 
Isæt ny pose i skinnen. (Fig13) Front cover kan ikke lukkes, hvis der ikke er kommet en 

ny pose i. 
2. Udskift udluftningsfilter: clips ned og fjern dækslet ved håndkraft for udskiftning af fil-

ter. (Fig15) 
3. Motorbeskyttelsesfilter (HEPA) skal renses eller udskiftes når det er blevet beskidt. 

(Fig16/17) 
                           

 

 

 

 

 

Fig 10                                                      Fig 11                                                            Fig 12 

 

 

 

 

 

 

Fig 13                                                     Fig 14                                                           Fig 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 16                                                      Fig 17   

 

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 - 5250 Odense SV   Der tages forbehold for trykfejl. 


