
 
 
 

 
 

Askesuger 10 L 
Brugervejledning 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Model MAC171 / Varenr. 9888 
800 W 

 
 
 

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



 
 

 

Introduktion 
For at du kan få mest mulig glæde af din nye askesuger, 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 
askesugerens funktioner. 
 

Teknisk data  
Spænding/frekvens: 230v ~ 50 Hz 
Effekt:  800 W 
Kapacitet:   10 l 
Maks. asketemperatur:  45 °C 
Med 70 cm slange med alu-mundstykke 
Med stofilter og 1,5 m kabel 
 

Askesugerens dele 

1. Håndtag 
2. Udblæsningsstuds 
3. Motordel 
4. Klemmer 
5. Spand 
6. Alurør 
7. Metalslange 
8. Indsugningsstuds 
9. Metallåg 
10. Tænd/sluk-knap 
11. Filterholder 
 

 



 
 

 

Særlige sikkerhedsforskrifter 
Brug kun askesugeren til opsugning af kold eller lun aske! 

 

Blæs aldrig på aske, uanset om den er kold eller varm! 

 

Varm aske eller aske med gløder kan medføre brandfare. På grund af suget i askesugeren, kan gløder blusse op, når 
de suges ind. 
 

Rod eventuelt rundt i asken med en pind eller en ilddrager for at sikre dig, at der ikke er gløder tilbage i den! 
 

Kommer du ved et uheld til at suge varm aske op med askesugeren, skal du efterfølgende stille spanden udendørs i 
mindst 24 timer, inden du bortskaffer asken. 
 

Forsøg ikke at suge trækul, væsker, skarpe eller våde genstande eller større emner op med askesugeren. 
 

Brug ikke askesugeren, uden at filteret er monteret. 
 

Brug ikke askesugeren til andre formål end rengøring af ildsteder. 
 

Kontrollér før ibrugtagning, om strømforsyningen passer til den spænding, der er anført på typeskiltet. 
 

Anvend ikke apparatet i et område med brandfarlige og eksplosive materialer, da der kan opstå brand, hvis motoren 
slår gnister. 
 

Indsugningsstudsen må ikke blokeres, da dette kan overophede apparatet og beskadige motoren. 
 

Beskyt apparatet mod kraftigt sollys og høje temperaturer, da dette kan beskadige plastdelene. 
 

Brug 
1. Sæt filterholderen (11) på motordelen (3), og monter derefter stoffilteret (12). 
2. Sæt metalslangens (7) fatning ind i indsugningsstudsen (8). 
3. Slut askesugeren til lysnettet, og tænd for den på tænd/sluk-knappen (10). 
4. Du kan nu suge brændeovnen, pejsen eller grillen ren for aske med alurøret (6). 
5. Når du er færdig med at opsuge aske, skal du slukke askesugeren og holde alurøret og slangen lodret, så 
askeresterne falder ned i spanden. 
6. Når spanden er fyldt op til indsugningsstudsen, skal du tømme spandens indhold over i en passende 
emballage og bortskaffe det. 
7. Askesugeren kan også blæse, hvis du sætter metalslangens (3) fatning i udblæsningsstudsen (2). Vær særdeles 
påpasselig med denne funktion! Ved blæsning skal spanden være helt tømt og ren, og filteret skal være afmonteret 
 

Bemærk: 
1. Hvis et stykke trækul eller lignende blokerer mundstykket, skal du slukke askesugeren og forsigtigt slå 
mundstykket mod ildstedets indvendige side, så fremmedlegemet kommer fri. 
2. Hvis sugestyrken forringes under brug, skal du slukke askesugeren, løsne klemmerne fra dækslet og ryste dækslet, 
så filteret renses. 

 
Rengør regelmæssigt filteret. 
Åbn klemmerne (4), løft motordelen (3) af, tag filteret (12) ud, og støvsug det med en almindelig 
husholdningsstøvsuger. Vask filteret under rindende vand, og lad det lufttørre fuldstændigt. 
Hvis filteret er hullet, revnet eller mørnet, skal det udskiftes, inden du bruger askesugeren 
igen. 
 

 
 
 
 



 
 

 

Rengøring af spand 
Efter brug eller senest når spanden er fuld af aske, hvilket kan medføre lavere suge effekt, skal du afbryde 
strømmen, og tømme spanden. 
1. Åbn klemmerne (4), og løft motordelen (3) af. 
2. Tøm spanden for aske. 
3. Vask eventuelt spanden, og tør den grundigt af, inden du samler askesugeren igen. 
 

GARANTI 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beskyttelse af miljøet (WEEE) 

 
 

Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Maskinen skal afleveres 
på en genbrugsstation, når den er udtjent. På den måde hjælper du med 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. 
 

 

 



 
 
 

 

Asksug 10 liter  
Bruksanvisning 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Model MAC171 / Varunr. 9888 
800 W 

 
 
 
 
 
                              Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och behåll den för framtida referens 



 
 

 

Inledning 
För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya asksug rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning 
innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna igen 
 

Tekniska data 
Spänning/frekvens:   230 V ~ 50 Hz 
Effekt:                 800 W  
Kapacitet:                      10 l 
Max asktemperatur:                   40 °C 
Med 70 cm slang med aluminiummunstycke 
Med tygfilter och 1,5 m kabel 
 

Asksugarens delar 
1. Munstycke 
2. Slang 
3. Infattning 
4. Insugningsanslutning 
5. Strömbrytare 
6. Handtag 
7. Utblåsningsanslutning 
8. Motordel 
9. Lock 
10. Klämmor 
11. Behållare 
 

 



 
 

 

 
Säkerhetsregler 
Asksugen ska endast användas för att suga upp kall eller ljummen aska! 
 

Blås aldrig på askan, vare sig den är varm eller kall. 
 

Varm aska eller aska med glöd kan orsaka brand. På grund av suget i asksugen kan glöden antändas när den sugs in. 
 

Rör eventuellt runt i askan med en pinne eller liknande för att försäkra dig om att det inte finns någon glöd kvar i 
askan. 
 

Om du oavsiktligt skulle suga upp varm aska med asksugaren, placera behållaren utomhus i minst 24 timmar innan 
du kastar askan. 
 

Försök inte suga upp träkol, vätskor, skarpa, våta eller större föremål med asksugen. 
 

Använd inte asksugen utan filter. 
 

Använd inte asksugen för andra ändamål än att rengöra eldstäder. 
 

Innan du börjar använda asksugen, kontrollera att spänningen i eluttaget matchar den spänning som står på 
typskylten. 
 

Använd inte asksugen i områden med brandfarliga och explosiva material då det kan uppstå brand från motorns 
gnistor. 
 

Blockera inte insuget då detta kan medföra överhettning av asksugen och skada motorn. 
 

Skydda asksugen mot kraftigt solljus och höga temperaturer då detta kan skada plastdelarna. 
 

Viktigt vid användning av asksugen: 
Se till att motordelen inte kommer i kontakt med vatten då detta kan medföra personskador. 
Rengör behållaren med en trasa och låt torka helt. 
Undgå att överbelasta eller sträcka ut slangen. 
 

Viktigt! 
Rengör alltid filtret efter bruk. 
Vid rengöring av behållaren: 
Koppla av motordelen (ovandelen) från behållaren. Vänta tills den är helt torr innan du sätter på motordelen igen. 
 

Användning 
1. Sätt på locket (9) på behållaren (11) och fäst den med klämmorna (10). 
2. Placera infattningen (3) i insugningsanslutningen (4) på asksugen. 
3. Koppla på asksugen till ett strömuttag och sätt på den.  
4. Nu kan du suga upp askan i öppna spisen eller grillen med munstycket (1). 
5. När du är färdig med att suga upp aska, slå ifrån asksugen och håll munstycket och slangen lodrätt så att 
askresterna faller ner i behållaren. 
6. När behållaren är fylld upp till där slangen är fäst, tömmer du innehållet till en annan behållare och kastar det. 
7. Asksugen kan även blåsa om du sätter infattningen (3) i utblåsningsanslutningen (7). Var uppmärksam på att 
behållaren måste vara helt tömd och ren och filtret ska vara avplockat när du använder denna funktion. 
 

OBS 1: Om ett förkolnad träbit eller liknande blockerar munstycket, slå ifrån asksugen och slå munstycket försiktigt 
mot insidan av eldstaden eller liknande. 

OBS 2: Om sugstyrkan reduceras under användning, slå ifrån asksugen, lossa på klämmorna på locket och skaka det 
så att filtret blir rent. 
 
 



 
 

 

Rengöring av filter 
Rengör filtret regelbundet. Öppna locket, ta ut filtret och dammsug det med en vanlig dammsugare för 
hushållsanvändning.  
Rengör filtret under rinnande vatten och låt det lufttorka tills det är helt torrt. 
Om det är hål i filtret eller om det är trasigt eller har mörknat, byt ut det innan du använder asksugen igen. 
 

Rengöring av behållaren 
Efter användning eller när spannen är full av aksa – något som kan leda till lägre sugeffekt – koppla ifrån asksugen 
från strömmen och töm behållaren. 

1) Lossa på klämmorna och lyft av locket 
2) Ta ut filterpåsen eller HEPA-filtret. Töm ut askan. 
3) Sätt i filterpåsen eller HEPA-filtret igen och montera på locket. 

 
 
 

När asksugen är uttjänt (WEEE) 
 

 

 

Denna symbol indikerar att maskinen inte får bortskaffas med vanligt hushållsavfall. Maskinen måste levereras till 

ett återvinningscenter när den är uttjänt. På så sätt hjälper du till att skydda miljön på bästa möjliga sätt. 

Information om återvinningsplatser som accepterar 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. 
 


