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DANSK BRUGSANVISNING 

Ghibli AS2 

  
Støvsuger til daglig brug 

VIGTIGT! 

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. 
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V.Brøndum A/S  AS2 

Ghibli AS 2 

Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM A/S. 

Beskrivelse 

Ghibli AS 2 er en lille kompakt støvsuger, velegnet til rengøring på kontorer, skoler, centre m.v. 

Anvendelse 

Ghibli AS 2 er industristøvsugere i henhold til den europæiske norm EN 60 336-2-69 og må kun anvendes 

som sådan. De er udviklet til indendørs opsugning af almindeligt forekommende tørt støv. Maskinerne er ikke 

anvendelige til opsugning af større mængder meget fint støv såsom gips, cement og lignende. 

Tørsugning 
Ghibli AS 2 må kun anvendes til opsugning af tørt støv. Vand og vådt støv kan ødelægge maskinen.  

VIGTIGT: 

Filteret skal passe til opgaven.  

Der må ikke opsuges meget fint støv som f.eks. 

beton-, gips- eller tonerstøv. Det meget fine støv kan tilstoppe posefilteret med risiko for posesprængning. 

Sprænges posen vil der være risiko for at sugemotoren bliver defekt.  

Sikkerhedsforskrifter 
Ghibli AS 2 er ikke godkendt til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige 

støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overhol-

des. 

Undgå at beskadige elkablet. 

Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet. 
Brugeren skal have anvisninger og information omkring håndtering af de stoffer, som apparatet skal bruges til, 

inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale. 

Udpakning 

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med. 

Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på, om støvsugeren, motortoppen eller el-
ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug.  
Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. 
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Tekniske data  

Sugemotor 1200  W 

 230 V 

Sugeevne, maks. 2200 mmVS 

Luftmængde, maks. 36 l/sek 

 129 m3/t 

Støjniveau 59 dB(A) 

Støvposekapacitet 10 l 

Beholderkapacitet 12 l 

Filter  4 trins 

Lydniveau 59  dB(A) 

Højde 300 mm 

Bredde 350 mm 

Længde 400 mm 

Vægt uden tilbehør 4,9 kg 

 

 

Tilbehør: 

1: Slange  84.54.3222 

2: Kombimundstykke   84.38.3200 

3: Teleskoprør   82.52.3653 

4: Møbelmundstykke   80.34.3204 

5: Fugemundstykke  82.34.3200 

6: Hovedfilter  80.62.0023 

7: Papir-pose  84.64.0021 
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Ekstra udstyr kan leveres ved forespørgsel:  

 

 

 

8: Turbomundstykke (Til tæpper) 84.42.3210 

9: Børstemundstykke  84.38.3210 

10: Håndturbomundstykke  

(lille til polster materiale)  84.42.3201 
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Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen 

 

 

  

 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være 

farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående ”overkrydsede 

skraldespand”, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal 

indsamles særskilt.  

 

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr 

gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra 

husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. 

 

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen 

med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den 

miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr. 

 

I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk 

og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal 

reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er 

tilsluttet den kollektive ordning ”el-retur” og lever dermed op til sit 

producent- og leverandøransvar.  

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: 
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VIGTIGT! 

Maskinen må ikke være tilsluttet el-nettet ved service og 

rengøring. 

Ibrugtagning 

Inden ibrugtagning anbefales det at kontrollere filteret og beholderen. Frigør motortoppen ved at løsne de to 
sorte clips på maskinens side. Løft toppen fri, og sæt den på gulvet. Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller 
beholderen er fyldt.  
 

Sæt motortoppen tilbage på opsamlingsbeholderen.  

Fastlås motortoppen med de to sorte clips. 

 

Montér sugeslangen i maskinens sugekobling, og tilslut det tilbehør, som passer til sugeopgaven (Rør, mund-

stykke osv.). Sugeslangen kan ikke monteres forkert. 

 

El-tilslutning 

Tilslut Ghibli AS 2 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på støvsugeren 

Rengøring og vedligehold 
Maskinen skal rengøres efter brug, og der må ikke efterlades materiale i beholderen. Maskinen må ikke være 

tilsluttet el-nettet ved service og rengøring. Filtre rengøres og eventuel posefilter skiftes efter behov.  

 

Materialet, som opsamles i maskinen, og udskiftede filtre skal bortskaffes i overensstemmelse med 

miljømyndighedernes krav. 

El-kablet skal jævnligt kontrolleres for eventuelle skader. Er el-kablet beskadiget, skal det udskiftes af en 

fagmand. 

Hvis filtrene er tilstoppet, bremses luftgennemstrømningen, og maskinen overbelastes. Det er derfor vigtigt, at 

filtrene udskiftes efter behov. 
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Fejlfinding 

Hvis Deres Ghibli AS 2 ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting: 

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret: 

 Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller 
mundstykket er blokeret. 

 Fjern blokeringen. 
Posefilteret kan være fyldt: 

 Afbryd strømforsyningen til støvsugeren. 

 Løft motortoppen af. 

 Udskift posefilteret 
Hoved-filteret kan være tilstoppet: 

 Løft motortoppen af. 

 Frigør det tilstoppede filter ved at løfte det fri. 

 Monter nyt hoved-filter. 
 

Service og reparation 

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garantiperioden (købsnota må 

fremlægges) under følgende forudsætninger: 

 at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller 
misligholdelse kan ikke henføres hertil) 

 at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt 
af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. 

 

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM 
A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til: 
 

V. BRØNDUM A/S 

Sadolinsvej 14-16 

DK – 8600 Silkeborg 

Tlf.: 8682 4366 

Fax: 8680 3363 

E-Mail: v@broendum.com 

www.broendum.com 

  

http://www.broendum.com/
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V. BRØNDUM A/S 

Reservedelsliste  

  AS 2 
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V. BRØNDUM A/S 
Reservedelsliste  

 AS 2 

POS. BESKRIVELSE  TQ.NO. VARE/ITEM NO. 

1 Top – standard gul  MK060G 81.89.0101 
2 Ghibli AS-2 pos. 2, udblæsningsfilter.  MK-002 80.67.0011 
3 Anti-vibrations bøsning  MK-007 81.73.0103 
4 Montagevinge motor  MK-004 81.89.0104 
5 Montage blok motor  MK-005 81.73.0005 
6 Ghibli AS-2 pos. 6, motor 1000W  11-501 84.72.0007 
7 Motorpakning med finner  MK-008 81.95.0107 
8 Støj absorberende mat lille  MK-009 81.93.0008 
9 Støj absorberende mat stor  MK-010 81.93.0009 

10 Motorunderdel  MK-011 81.89.1100 
11 Kant fender  MK-012 81.89.1011 
12 Skrue TCC 4x14  2508526 - 
13 Kontakt   MK-014 81.75.0213 
14 Ghibli AS-2 pos. 14, kabel 12 mtr.  MK-018 81.75.0046 
15 Ghibli AS-2 pos. 15, hovedfilter.  MK-016 80.62.0023 
16 Ledningsgennemføring  12-900 81.75.1016 
17 Skrue TSPC 5x20  13-721 - 
18 Underdel gul  MK-019100 81.89.1018 
19 Ghibli AS-2 pos. 19, beholderclips.  MK020A 81.91.0020 
20 Hjul  MK-021 81.87.0220 
21 Ghibli AS-2 pos. 21,  papir-pose     

 260 stk. pr. karton.  MK-023 84.64.0021 
22 Ghibli AS-2 pos. 22, slange D.32 2.25mt  MK-024 84.54.3222 
23 Easy Clean kombimundstykke Ø-32,00mm.  2511528 87.38.3200 
24 Ghibli  AS-2, pos. 24, D.32 teleskoprør  MK-022 82.52.3656 
25 Easy Clean 32mm møbelmundstykke   MK-027 80.34.3204 
26 Easy Clean 32mm fugemundstykke.  MK-028 82.34.3200 
27 Easy Clean 32mm plast luftregulerings- 

håndtag med låse og gevindring. 
  

MK-030 
 

83.56.3205 
28 Ghibli AS-2 pos. 28, beholderstuds.  MK-031 81.56.3206 
29 Skal SX  2003602 - 
30 Skal DX  2003612 - 
31 Skrue 4x12 ZNB  2508523 - 
32 Samlet sæt  6962203 81.89.0048 
33 Rund børste  856000061 80.34.3201 
34 Skive 6x24x1 mm  2509030 81.97.1000 
35 Baghjul for AS2  MK070G 81.87.0021 
36 Gummi  3000009 - 
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