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Angivelser på typeskiltet
Notér alle angivelser fra typeskiltet 
på Deres maskine i nedenstående 
kasse. Typeskiltet er anbragt 
i nærheden af motoren. 
Disse angivelser er meget vigtige for 
kundeservice og for på et senere 
tidspunkt at kunne identificere 
maskinens reservedele.

Disse og andre oplysninger om 
maskinen findes i den separate CE-
Overensstemmelsesattest, der er 
bestanddel af denne 
betjeningsvejledning.

Illustrationer

Fold billedsiderne forrest 
i betjeningsvejledningen ud.
Grafiske illustrationer kan afvige 
i detalje fra den købte maskine.

For deres egen 
sikkerheds skyld

Korrekt brug af maskinen
Denne maskine er udelukkende 
beregnet til brug
– som løvsuger/løvblæser i området 

omkring boligen og fritidshaven,
– i henhold beskrivelserne og 

sikkerhedshenvisningerne i denne 
betjeningsvejledning.

Enhver anden brug er ikke 
bestemmelsesmæssig. 

En ikke bestemmelsesmæssig brug 
medfører, at garantien bortfalder og 
at producenten fraskriver sig ethvert 
ansvar. Brugeren er ansvarlig for alle 
skader, der måtte forårsages på 
tredjemand og dennes ejendom.
Maskinen må kun benyttes i den af 
fabrikanten foreskrevne og leverede 
tekniske tilstand.
Egenmægtig ændring af maskinen 
udelukker fabrikantens ansvar for 
deraf resulterende skader.

Alle anvisninger bør læses 
inden ibrugtagning
 Læs forskrifterne omhyggeligt. 

Gør Dem fortrolig med betjening 
og håndtering af maskinen.

 Giv aldrig børn eller andre 
personer, der ikke kender denne 
betjeningsvejledning, lov til at 
benytte maskinen.

 Benyt aldrig maskinen, hvis De er 
træt, syg eller påvirket af alkohol, 
narko eller medicin.

 Børn og teenagere under 16 år 
må ikke benytte maskinen.

 Denne maskine er ikke beregnet 
til at blive brugt af personer (incl. 
børn) med indskrænkede phy-
siske, sensoriske eller åndelige 
evner eller som ikke har erfaring 
og/eller viden, hvis de da ikke 
holdes under opsyn eller 
instrueres om brugen af maskinen 
af en person, som er ansvarlig for 
deres sikkerhed med hensyn til 
brugen af maskinen.

 Der skal føres tilsyn med børn for 
at sikre, at de ikke leger med 
maskinen.

 Kontrollér maskinen, inden den 
tages i brug. Udskift beskadigede 
dele. Kontrollér om alle 
forbindelseselementer er anbragt 
og fastgjort korrekt. Brugeren 
og tilsknure kan komme til skade, 
og maskinen kan beskadiges, hvis 
dette tilsidesættes.

 Vær opmærksom på risikoen for 
tilskadekomst af hoved, hænder 
og fødder.

 Hold børn, tilskuere og dyr borte 
fra arbejdsområdet. 
Børn, tilsknure og husdyr skal 
holdes mindst 15 m uden for 
området; der kan dog stadigvæk 

være risiko for tilsknure som følge 
af genstande, som kastes til side. 
Tilsknure bør anvende øjenværn. 
Stands motoren omgående, hvis 
nogen nærmer sig.

Under brug
 Udendørs må der kun anvendes 

et hertil tilladt og tilsvarende mær-
ket tilslutningskabel, f.eks. 
H07RN – F 3 x 1,5 mm² 
(maks. 25 m).

 Forbindelsesdele og tilslutnings-
kabler skal være stænktætte og af 
gummi eller overtrukket med 
gummi.

 Kontroller før brug om tilslutnings-
kablet er beskadiget, slidt eller 
snoet.

 Kontrollér altid før brug, om 
maskinens kabel med strømstik er 
beskadiget. Et beskadiget kabel 
skal straks skiftes på et 
specialværksted. Sluk først for 
maskinen og træk stikket ud. 
Brug kun tilslutningskabler, der er 
i perfekt stand.

 Maskinen må aldrig startes og 
benyttes i et lukket rum eller i en 
aflukket bygning. Maskinen må 
kun benyttes udendørs.

 Benyt beskyttelsebriller og 
høreværn, når maskinen benyttes. 
Benyt ansigtsskærm eller 
støvmaske, hvis det støver, mens 
De arbejder. Det anbefales at 
bære en langærmet skjorte.

 Bær tykke, lange bukser, støvler 
og handsker.

 Hold hår, beklædning og 
handsker borte fra roterende dele. 
Løst tøj, smykker og langt hår 
kan fanges af roterende dele. 
Benyt evt. et hårnet.

 Benyt kun maskinen til det 
beregnede formål.

 Buk Dem ikke for langt fremover, 
sørg for at stå stabilt og hold 
balancen.

 Maskinen skal altid være komplet 
monteret, når den benyttes. Benyt 
kun maskinen, når suge-/
blæserøret og sugeposen er 
monteret. Kontrollér om 
sugeposen er lukket.

 Bær aldrig maskinen i kablet.
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 Forbindelseskablet til maskinen 
skal altid føres bagud og væk fra 
maskinen.

 Ved al slags pleje- og vedlige-
holdelsesarbejde samt ved på- og 
afmontering af blæse-/sugerøret 
og sugeposen skal motoren 
slukkes og stikket trækkes ud af 
stikkontakten.

 Benyt kun maskinen ved dagslys 
eller ved god kunstig belysning.

 Undgå at sætte maskinen i gang 
ved en fejltagelse. Vær klar til at 
betjene maskinen, når der tændes 
for den. Brugeren og maskinen 
skal stå stabilt, når motoren 
igangsættes. Følg anvisningerne 
vedrørende igangsætning og 
standsning af motoren.

 Stands motoren omgående og 
kontrollér om maskinen er 
beskadiget, hvis De rammer et 
fremmedlegene eller bliver indviklet 
i det. Træk stikket ud af stik-
kontakten, før kontrollen udføres.

 Ved beskadigelse eller løse dele 
må maskinen ikke anvendes.

 Maskinen må aldrig lægges på 
støvede eller snavsede steder, når 
motoren er i gang. Snavs, græs, 
løv eller lignende kan indsuges, og 
man kan blive kvæstet, eller 
maskinen kan beskadiges.

 Stands motoren omgående, hvis 
der opstår mærkelige vibrationer, 
og træk stikket ud af stik-
kontakten. Kontrollér om mas-
kinen er beskadiget. 
Kontakt et specialværksted, hvis 
maskinen er beskadiget.

 Stands motoren og træk stikket 
ud af stikkontakten, før De 
begynder at fjerne blokeringer/
tilstopninger, tømme sugeposen 
eller før De begynder at arbejde 
på maskinen, for eksempel for at 
kontrollere, rense, indstille eller 
transportere den.

 Hold hænderne, ansigtet 
og fødderne i god afstand fra 
roterende dele. Berør ikke rotoren, 
mens den roterer, og forsøg heller 
ikke at stoppe den.

 Denne maskine må aldrig 
benyttes til spredning af kemiske 
produkter, gødning eller andre 
substanser, der indeholder giftige 
stoffer.

 Fyld aldrig noget ind i indsug-
ningsåbningen med hånden.

 Maskinen må ikke benyttes ved 
dårlige vejrforhold, hvis der f.eks. 
er fare for regn- eller tordenvejr.

 Undgå åben ild, gnistdannelse og 
rygning.

Brug som blæser
 Maskinen må aldrig rettes mod 

personer, husdyr eller vinduer. 
Blæs altid i den retning, hvor der 
hverken opholder sig personer 
eller dyr, eller hvor der findes 
sarte, faste overflader (f.eks. 
vinduer, mure, biler).

Brug som suger
 Denne maskine er beregnet til 

opsamling af tørre materialer, 
f.eks. blade, græs, tynde grene 
og papirlapper. Forsøg ikke at 
opsuge fugtige objekter eller 
vand, da det kan beskadige 
maskinen. 

 Opsug ikke metal, glasstykker 
osv., da rotoren derved kan 
beskadiges alvorligt.

 Opsug ingen varme genstande, 
f.eks. aske, kulstykker, cigaretter 
osv. Sugeposen kan brænde.

Andre sikkerhedsforskifter
 Fjern alle fremmedlegemer fra 

arbejdsområdet, før arbejdet 
påbegyndes. Ellers kan maskinen 
blive beskadiget eller forårsage 
kvæstelser eller skader ved at 
blæse/slynge ting ud.

 Lad motoren afkøle, inden maski-
nen henstilles eller transporteres. 

 Beskyt maskinen under 
transporten.

 Opbevar maskinen i et tørt, lukket 
rum for at undgå, at uvedkom-
mende benytter maskinen eller 
den beskadiges. Maskinen skal 
være utilgængelig for børn.

 Sprøjt ikke vand eller andre 
væsker på maskinen. Hold 
maskinen tør, ren og støvfri. 
Rengør den hver gang efter brug 
og følg anvisningerne vedrørende 
rengøring og opbevaring.

 Brug ikke reservedele, tilbehør 
eller andet tilknyttet udstyr, som 
ikke er godkendt til brug sammen 
med denne maskine. 

Det kan føre til alvorlige 
kvæstelser for brugeren og 
beskadigelse af maskinen. 
Desuden ydes der ingen garanti.

 Der må derfor kun anvendes 
originale reservedele og originalt 
tilbehør eller de af fabrikanten 
godkendte reservedele og 
tilbehørsdele.

 Maskinen må aldrig køre med 
en defekt afbryder.

 Lad altid et specialværksted 
udføre reparationer.

 Gem denne vejledning og læs 
anvisningerne heri så ofte det er 
nødvendigt. Giv anvisningerne 
videre til andre brugere. 
Hvis De låner maskinen ud, skal 
anvisningerne følge med.

Brugstider
De nationale/kommunale forskrifter 
med hensyn til brugstider skal følges 
(spørg evt. den kompetente 
myndighed).

Symboler på maskinen
I betjeningsvejledningen beskrives 
sikkerheds- og internationale 
symboler og piktogrammer, som 
evt. findes på Deres maskine. 
Læs brugermanualen for at gøre 
Dem fortrolig med alle sikkerheds-, 
monterings-, drifts- og 
reparationsanvisninger.

Pas på! 
Læs betjenings-
vejledningen inden 
ibrugtagning!

Hold tredjemand borte 
fra fareområdet!

Før al slags arbejde på 
maskinen, f.eks. 
indstilling, rengøring, 
kontrol osv., skal 
maskinen slukkes og 
stikket tages ud af 
stikkontakten!

!
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Risiko for tilskade-
komst pga. roterende 
dele! Hold hænder 
og fødder på afstand 
af roterende dele. 

Brug beskyttelses-
briller og høreværn.

Maskinen må ikke 
bruges i regnvejr.

Driftsart sugning

Driftsart blæsning

Hold altid disse symboler på 
maskinen i læsbar tilstand.

Symboler i denne 
vejledning
Der benyttes følgende symboler 
i denne vejledning:

c~êÉ
aÉ=Ö›êÉë=çéã‹êâëçã=é™=Ñ~êÉêI=
ÇÉê ëí™ê=á=ë~ããÉåÜ‹åÖ=ãÉÇ=
ÇÉå ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉíI=çÖ=Üîçê=
éÉêëçåÉê=ìÇë‹ííÉë=Ñçê=Ñ~êÉK

m~ë=é™
aÉ=Ö›êÉë=çéã‹êâëçã=é™=Ñ~êÉêI=
ÇÉê ëí™ê=á=ë~ããÉåÜ‹åÖ=ãÉÇ=
ÇÉå ÄÉëâêÉîåÉ=~âíáîáíÉíI=çÖ=Üîçê=
ÇÉê â~å=çéëí™=ã~íÉêáÉääÉ=ëâ~ÇÉêK

Bemærk
Kendetegner vigtige informationer 
og brugertips.

Bortskaffelseshenvisning
Rester fra emballagen, udtjente 
maskiner osv. skal bortskaffes 
i henhold til de lokale forskrifter.

Udtjente elværktøjer 
består af genbruge-
lige materialer og 
må derfor ikke 
bortskaffes som 
almindeligt affald!

Vi beder dig derfor hjælpe os aktivt 
med at skåne ressourcerne og 
miljøet og – om muligt – aflevere 
maskinen på en genbrugsstation.

Betjenings- og 
visningselementer

m~ë=é™K=pâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉåK
eÉê=ÄÉëâêáîÉë=Ñ›êëí=ÑìåâíáçåÉêåÉ=~Ñ=
ÄÉíàÉåáåÖëJ=çÖ=îáëåáåÖëÉäÉãÉåíÉêåÉK=
cìåâíáçåÉê=ã™=ÉåÇåì=áââÉ=ìÇÑ›êÉë>
Fig. 1
1 Afbryder (Tænd/Sluk kontakt)
2 Strømstik
3 Kabeltrækaflastning
4 Holdekrog bag
5 Sugepose
6 Lynlås
7 Funktionsvælger blæsning/

sugning
8 Holdekrog for
9 Transporthjul (valgbar)
10 Blæseåbning
11 Indsugningsåbning
12 Suge-/blæserør
13 Skulderrem
14 Holdeknop
15 Greb

Monteringsvejledning

c~êÉ
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=
ìíáäëáÖíÉí=áÖ~åÖë‹íåáåÖ=~Ñ=ãçíçêÉåK
_Éëâóí=aÉã=ãçÇ=íáäëâ~ÇÉâçãëíK=
fåÇÉå=ÇÉê=ìÇÑ›êÉë=~êÄÉàÇÉ=é™=
ã~ëâáåÉåW
Ó pí~åÇë=ãçíçêÉåK
Ó sÉåí=íáä=~ääÉ=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉ=ëí™ê=ÜÉäí=
ëíáääÉ=çÖ=ãçíçêÉå=Éê=~Ñâ›äÉíK

Ó q~Ö=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK

Bortskaffelseshenvisning
Rester fra emballagen, udtjente 
maskiner osv. skal bortskaffes i 
henhold til de lokale forskrifter.

Montering og afmontering 
af suge-/blæserør
Montering
Fig. 2a
1. Løsn skruen på maskinen og tag 

den af.
2. Skub suge-/blæserøret (del a) ind 

i hullet på huset, indtil det går 
i hak.

3. Sæt skruen i og spænd den, men 
ikke for fast.

Fig. 2b
1. Løsn skruen på suge-/blæserøret 

og tag den af.
2. Skub suge-/blæserøret (del b) ind 

i suge-/blæserøret (del a), indtil det 
går i hak.

3. Sæt skruen i og spænd den, men 
ikke for fast.

Montering af transporthjulet 
(valgbar)
Fig. 2c
1. Tag skruen af.
2. Skub transporthjulet på suge-/

blæserøret, indtil det går i hak.
3. Sæt skruen i og spænd den, men 

ikke for fast. Men alligevel så fast, 
at transporthjulet sidder fast på 
suge-/blæserøret!

Afmontering
 Gå frem i omvendt rækkefølge 

som ved montering.

Montering og afmontering 
af sugepose
Montering
Fig. 3
 Sæt sugeposen på den forreste 

holdekrog (4).
 Sæt sugeposeadapteren (1) 

på husets studs (2). 
Tryk så meget på adapteren, 
at lukningerne (3) går i hak på 
begge sider.

 Sæt sugeposen på den bageste 
holdekrog (5).

Afmontering
Fig. 4
 Løsn sugeposen fra den bageste 

holdekrog.
 Tryk på lukningerne (1) på begge 

sider og fjern sugeposen.
 Løsn sugeposen fra den forreste 

holdekrog.
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Montering og indstilling 
af skulderrem
Fig. 5
 Åbn krogen (1) og sæt den på 

øskenen (2) på huset og luk den 
fast igen.

Fig. 6
 Træk skulderremmen over hove-

det og indtag arbejdsposition.
Fig. 7
 Justér skulderremmen, så den 

passer til kropsstørrelsen.

Drift

c~êÉ
bäÉâíêáëâ=ëí›Ç
Ó _êìÖ=Éå=éÉêëçåëáââÉêÜÉÇëJ
~ÑÄêóÇÉê=á=ëíáââçåí~âíÉå=
EZ=ÑÉàäëíê›ãëêÉä‹=ãÉÇ=ã~âëK=
PM ã^=ÄêóÇÉëíê›ãFK

Ó bå=ÇÉÑÉâí=é™=ÑçêÄáåÇÉäëÉëâ~ÄäÉí=Éê=
ÑçêÄìåÇÉí=ãÉÇ=äáîëÑ~êÉ=ÉääÉê=êáëáâç=
Ñçê=íáäëâ~ÇÉâçãëíK=d™=ä~åÖëçãí=
î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ëã™=ëâêáÇíK=
qê‹â=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK

m~ë=é™
Ó k™ê=ãçíçêÉå=áÖ~åÖë‹ííÉëI=ëâ~ä=
ÇÉê=ë›êÖÉë=ÑçêI=~í=ã~ëâáåÉå=áââÉ=
êÉííÉë=ãçÇ=éÉêëçåÉêI=ÇóêI=çÄàÉâíÉê=
ÉääÉê=ëéêÉÇí=~ÑÑ~äÇK

Ó _‹ê=›àÉåJ=çÖ=Ü›êÉî‹êåI=å™ê=
ã~ëâáåÉå=ÄÉåóííÉëK

Ó eçäÇ=Ñ~ëí=á=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=ÄÉÖÖÉ=
Ü‹åÇÉêI=å™ê=ÇÉå=ÄÉåóííÉë=EcáÖK=NPFK

Ó k™ê=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåI=
â~å=ã~å=ëåìÄäÉ=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉëJ
â~ÄäÉí=çÖ=âçããÉ=íáä=ëâ~ÇÉK=
c›ê ~äíáÇ=â~ÄäÉíI=ë™=ÇÉí=~äÇêáÖ=â~å=
âçããÉ=áåÇ=á=Ö™J=çÖ=~êÄÉàÇëJ
çãê™ÇÉíK

Ó ^êÄÉàÇ=âìå=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå=
á ëâêáÇííÉãéçK

Ó _êìÖ=âìå=ã~ëâáåÉåI=å™ê=ÑçêÄáåÇÉäJ
ëÉëâ~ÄäÉí=Éê=Ñ~ëíÖàçêí=é™=
â~ÄÉäíê‹â~Ñä~ëíåáåÖÉåK

Ó hçåíêçää¨ê=çã=ã~ëâáåÉå=Éê=á=ÖçÇ=
ÇêáÑíëíáäëí~åÇI=çÖ=çã=ëìÖÉJL
Ää‹ëÉê›êÉí=çÖ=ÜìëÉí=Éê=Ñ~ëíÖàçêí=
ÑçêëâêáÑíëã‹ëëáÖíK

Ó sÉÇ=~êÄÉàÇëçéÜ›ê=ÉääÉê=Üîáë=aÉ=
ä‹ÖÖÉê=ã~ëâáåÉå=Ñê~=ÇÉã=ÉääÉê=
Ñçêä~ÇÉê=ÇÉåI=ëâ~ä=ëíáââÉí=~äíáÇ=

í~ÖÉë=ìÇ=Ä™ÇÉ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉå=
çÖ ~Ñ=ã~ëâáåÉåK

Ó hçåíêçää¨ê=çã=äóåä™ëÉå=ESF=é™=
ëìÖÉéçëÉå=ERF=Éê=äìââÉí=EcáÖK=NFK

Ó bÑíÉê=ÄêìÖW
Ó q~Ö=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK
Ó oÉåÖ›ê=ã~ëâáåÉåK
Ó _çêíëâ~Ñ=~ÑÑ~äÇÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=
äçâ~äÉ=ÑçêëâêáÑíÉêK

Starte motoren

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
eçäÇ=Ü‹åÇÉê=çÖ=Ñ›ÇÇÉê=çÖ=~åÇêÉ=
äÉÖÉãëÇÉäÉ=é™=~Ñëí~åÇ=~Ñ=êçíÉêÉåÇÉ=
ÇÉäÉK
1. Fastgør tilslutningskablet på 

kabeltrækaflastningen (Fig. 8).
2. Sæt først forbindelseskablet 

på maskinens stik og derefter 
i en 230 V stikkontakt.

3. Tag skulderremmen på, som først 
er indstillet efter brugerens højde.

4. Stil Dem i arbejdsposition (Fig. 6).
5. Vælg driftsmåde „Blæse“ eller 

„Suge“ (Fig. 9).
6. Tryk på afbryderen / Tænd/Sluk 

kontakten (Fig. 10).
Nu kører motoren og De kan 
begynde at arbejde (Fig. 11).

Standse motoren
 Slip afbryderen / Tænd/Sluk 

kontakten (Fig. 10).
Motoren standser efter kort tid.

Fastholde maskinen
Ved brug af maskinen:
 Fastgør skulderremmen på 

maskinen.
 Træk skulderremmen op over 

hovedet.
 Indtag arbejdsposition (Fig. 6). 

Omkobling mellem suge- 
og blæsefunktion

Bemærk
Omkobling mellem suge- og 
blæsefunktion kan foretages, når 
motoren er i gang. Drej altid 
funktionsvælgeren helt frem til det 
pågældende symbol, indtil den går 
i hak. Stil aldrig funktionsvælgeren 
i en mellemposition.

Fig. 9
Blæsefunktion
 Stil funktionsvælgeren på symbol 

.
Sugefunktion
 Stil funktionsvælgeren på symbol 

.

Tømning af sugepose

c~êÉ
pí~åÇë=ãçíçêÉå=áåÇÉå=ëìÖÉéçëÉå=
í~ÖÉë=~ÑLí›ããÉë=çÖ=îÉåí=íáä=~ääÉ=
êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉ=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK=
q~Ö ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK

Bemærk
Når posen er meget fuld, bliver 
sugeevnen tydeligt ringere.
Tømning uden at tage sugeposen 
af
 Luk lynlåsen op og bortskaf 

indholdet af sugeposen i henhold 
til de lokale forskrifter.

 Luk lynlåsen igen.
Tømning ved at tage sugeposen 
af
Fig. 15
 Løsn sugeposen fra den bageste 

holdekrog (2).
 Tryk på lukningerne (1) på begge 

sider og fjern sugeposen.
 Løsn sugeposen fra den forreste 

holdekrog (3).
 Luk lynlåsen op og bortskaf 

indholdet af sugeposen i henhold 
til de lokale forskrifter.

 Vend sugeposen efter tømning 
(indersiden vendes udad) og ryst 
den godt for at fjerne støv og 
snavs i vævet.

 Vend sugeposen igen, luk 
lynlåsen og sæt sugeposen 
på plads igen.

Anvisninger vedrørende 
brug
Anvendelse til blæsning
Anvendes til områder, der 
er vanskelige at rengøre:
– Bede, buske, træer (Fig. 12)
– Hushjørner (Fig. 13)
– Gitre, hegn osv. (Fig. 14).
 Hold maskinen som vist 

i Fig. 12–14. 
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 Hold suge-/blæserøret nogle 
centimeter over jorden og foretag 
strygende bevægelser fra den ene 
side til den anden.

 Gå langsomt fremad.
 Hold den opsamlede 

smudsbunke foran Dem.

Anvendelse til sugning
 Anvendes til områder, der er 

vanskelige at rengøre, f.eks. 
bede, buske hushjørner osv.

 Hold maskinen med let hældende 
suge-/blæserør, som vist på 
figur 11 eller kør den på 
transporthjulet (valgbar).

 Foretag strygende bevægelser til 
siden for at opsamle let materiale. 
Blade og tynde grene opsuges og 
findeles. Sugeposen kan således 
optage mere materiale.

 Tøm sugeposen, når den er fyldt.

Efter arbejdet
 Stands motoren.
 Træk stikket ud af stikkontakten 

og maskinen.
 Lad motoren køle af (ca. 30 

minutter), inden maskinen 
rengøres, vedligeholdes, 
opbevares eller tages ud af drift.

Vedligeholdelse 
og rengøring

c~êÉ
^Ñ=ÜÉåëóå=íáä=ÄÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ=
âî‹ëíÉäëÉê=ëâ~ä=Ñ›äÖÉåÇÉ=á~Öíí~ÖÉëI=
áåÇÉå=ÇÉê=~êÄÉàÇÉë=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåW
Ó ëäìâ=Ñçê=ãçíçêÉåK
Ó îÉåíÉI=áåÇíáä=~ääÉ=ÄÉî‹ÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉ=
Éê=ëí~åÇëÉí=ÜÉäíK

Ó íê‹ââÉ=ëíáââÉí=ìÇK
Ó ä~Ç=ãçíçêÉå=â›äÉ=~Ñ=
EÅ~K=PM=ãáåìííÉêFK

i~Ç=~äíáÇ=Éí=ëéÉÅá~äî‹êâëíÉÇ=ìÇÑ›êÉ=
êÉé~ê~íáçåÉêK
i~Ç=Éí=ëéÉÅá~äî‹êâëíÉÇ=ÉÑíÉêëÉ=
çÖ ëÉêîáÅÉêÉ=ã~ëâáåÉåI=å™ê=
ë‹ëçåÉå=Éê=ÑçêÄáK

péìä=áââÉ=ã~ëâáåÉå=ãÉÇ=î~åÇI=Ç~=ÇÉ=
ÉäÉâíêáëâÉ=ÇÉäÉ=ÉääÉêë=â~å=ÄäáîÉ=
ÄÉëâ~ÇáÖÉíK
oÉåÖ›ê=ã~ëâáåÉå=ÉÑíÉê=ÜîÉê=ÄêìÖK=
bå áââÉ=êÉåÖàçêí=ã~ëâáåÉ=Ñ›êÉê=íáä=
ã~íÉêá~äÉJ=çÖ=Ñìåâíáçåëëâ~ÇÉêK

Rengøring af maskinen

m~ë=é™
p›êÖ=Ñçê=~äíáÇ=~í=ÜçäÇÉ=ã~ëâáåÉå=çÖ=
äìÑíëé~äíÉêåÉ=êÉåÉ=çÖ=Ñêá=Ñçê=ëå~îëK
Benyt en lille børste til rengøring af 
maskinen udvendigt. Der må aldrig 
anvendes stærke rengøringsmidler. 
Husholdningsprodukter, der 
indeholder aromatiske olier, som 
fyr eller citron, og opløsningsmidler, 
som petroleum, kan beskadige 
plastichus og håndtag. 
Studsen (2, figur 3), som holder 
sugeposen, skal renses jævnligt.
Selve huset må kun tørres af med 
en fugtig klud.

Rengøring af sugeposen
 Bær beskyttelsesbriller og 

støvmaske.
 Tøm sugeposen hver gang efter 

brug og ryst den.
 Vask sugeposen en gang om 

måneden (ved behov hyppigere):
– Tøm sugeposen grundigt.
– Vend sugeposen (indersiden 

vendes udad).
– Ryst sugeposen.
– Rengør sugeposen med 

sæbevand.
– Lad sugeposen tørre.

Opbevaring
 Lad motoren køle af, inden 

maskinen stilles til side.
 Opbevar maskinen i et tørt, lukket 

rum for at undgå, at uvedkom-
mende benytter maskinen eller 
den beskadiges. Maskinen skal 
være utilgængelig for børn.

Langtidsopbevaring
Hvis maskinen ikke skal benyttes 
i en længere periode, oplagres den 
således:
 Rengør maskinen grundigt og 

kontrollér om der er løse eller 
beskadigede dele. 
Reparer defekte dele eller udskift 
dem, spænd skruer, møtrikker 
og bolte fast. Maskinen kan nu 
oplagres.

 Opbevar maskinen i et tørt, lukket 
rum for at undgå, at uvedkom-
mende benytter maskinen eller 
den beskadiges. Maskinen skal 
være utilgængelig for børn.

Transport

 Motor stoppes.
 Tag stikket ud af stikkontakten.
 Tag forbindelseskablet af 

maskinens strømstik.
 Lad maskinen afkøle inden den 

transporteres.
 Sørg for at fastlåse maskinen 

under transporten, så den ikke 
kan skride.

Garanti

I hvert land gælder de garantibetin-
gelser, som vort salgsselskab resp. 
importør i det pågældende land 
har udgivet. Fejl repareres gratis 
i garantiperioden, hvis de skyldes 
en materiale- eller produktionsfejl. 
Hvis De vil gøre Deres garanti 
gældende, bedes De henvende 
Dem til Deres forhandler eller 
nærmeste filial.

!
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Afhjælpning af fejl

Ønsker De yderligere oplysninger, bedes De henvende Dem til Deres autoriserede forhandler.

Fejl Årsag Afhjælpning

Motoren starter ikke. Tilslutningskabel ikke tilsluttet eller 
defekt.

Kablet kontrolleres, sættes i, udskiftes ved 
behov eller repareres af en fagmand.

Sikring overbelastet. Indkobl sikring, brug evt. en kraftigere sikret 
kontakt eller få en installeret af en fagmand.

Afbryder defekt. Få den repareret på et specialværksted.

Motor går pludselig i stå. Stikket har løsnet sig. Kontroller kabel, sørg for, at det er sat 
i kabeltrækaflastningen, sæt stikket i igen.

Motoren bringer ingen ydelse, 
eller maskinen suger/blæser 
ikke.

Sugeposen er fyldt. Tøm sugeposen.

Beskadiget suge-/blæseturbine. Lad et specialværksted udskifte defekte 
dele.

Tilstoppet suge-/blæserør. Fjern suge-/blæserøret og rengør det.

Kraftige vibrationer. Beskadiget suge-/blæseturbine 
eller andre dele.

Stands omgående maskinen.
Lad et specialværksted udskifte defekte 
dele.




