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1.1 - INDLEDNING
 ADVARSEL:

Inden du tager maskinen i anvendel-
se bedes du læse denne vejledning 
samt vejledningen for »Brug og ved-
ligeholdelse« omhyggeligt igennem. 
Vejledningerne leveres sammen med 
maskinen.

Denne vejledning samt vejledningen for 
»Brug og vedligeholdelse« skal betrag-
tes som en integreret del af maskinen. 
De skal opbevares omhyggeligt på et 
sikkert sted og være tilgængelige for 
alle, som anvender maskinen (operatø-
rer og servicepersonale) indtil dens op-
hugning.

1.1.a - Manualens formål
Manualens formål er at give de nødven-
dige instrukser til igangsætning, brug og 
vedligeholdelse af maskinen, som er be-
skrevet i manualen.

Det tilrådes at læse instruktionerne om-
hyggeligt og grundigt at overholde sik-
kerhedsforskrifterne der er beskrevet i 
manualen.

Manglende overholdelse af disse in-
strukser/regler kan medføre skader på 
maskinen eller kvæste operatøren, og 
kan under ingen omstændigheder tilskri-
ves konstruktøren.

Sikkerhedsforskrifterne, der er listet i 
manualen KAN IKKE ERSTATTE de 
gældende sikkerhedsregler, der er i kraft 
i landet, hvor maskinen bruges, og de 
udgør kun en integreret del af de oven-
nævnte regler.

1.1.b - Sådan slår man op i manualen
Manualen er underdelt i kapitler, der føl-
ger de forskellige trin vedrørende kend-
skab og brug af maskinen.

1.1.c - Forklaring på symbolerne i ma-
nualen

For at fremhæve instrukserne og proce-
durerne der vedrører sikkerhed, vedlige-
holdelse e.l. anvendes følgende symbo-
ler i manualen:

 FARE:
Advarer mod en alvorlig fare, der kan 
medføre død, der truer operatørens 
og/eller andre personers sikkerhed.
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 ADVARSEL:
Meget vigtige oplysninger, som skal 
forhindre alvorlig beskadigelse af ma-
skine og omgivelser.

 BEMÆRK:
Yderligere eller generelle oplysninger til 
en korrekt maskinfunktion.

1.2 - GENERELT
- Plastikposer, flamingo, hæfteklem-

mer osv. må ikke efterlades inden for 
børns rækkevidde, da de udgør en 
potentiel fare.

- Inden støvsugeren tages i brug skal 
det sikres, at netspændingen svarer 
til den, som er angivet på dataskiltet.

- Stikket må IKKE fjernes fra stikdåsen 
ved at trække i ledningen; fjern stik-
ket ved at trække det ud med hån-
den.

- Når støvsugeren ikke er anvendelse, 
skal el-ledningen være rullet ud i sin 
fulde længde.

- Det er kun tilladt at anvende forlæn-
gerledninger, som er godkendt til 
støvsugerens tilslutningseffekt, og 
som er i god stand.

- Anvend ikke støvsugeren, hvis led-
ningen eller stikket ikke er i god 
stand.

- Hvis støvsugerens ledning er beska-
diget skal den udskiftes på et ser-
vicecenter, som er godkendt af fabri-
kanten.

- Undgå at føre el-ledningen hen over 
skarpe kanter.

- Undgå at klemme el-ledningen.
- Undgå at anvende støvsugeren med 

våde eller fugtige hænder.
- Efterlad ikke støvsugeren udsat for 

vejrlig.
- Driftstemperatur mellem 5°C og 

40°C fugtighed mellem 20% og 60%; 
atmosfærisk tryk mellem 990 hPa og 
1040 hPa.

- Støvsugeren må ikke anvendes, hvis 
den ikke fungerer normalt. Hvis dette 
er tilfældet, skal den bringes til et 
autoriseret servicecenter.

- Henvend dig udelukkende til autori-
serede servicecentre og anmod altid 
om originale reservedele.

- Inden udførelsen af et hvilket som 
helst vedligeholdelsesindgreb skal 
stikket fjernes fra stikdåsen.

- Støvsugeren må ikke rengøres ved 
at oversprøjte den med vand.

- Støvsugeren må ikke nedsænkes i 
vand eller andre væsker.

- Rengør støvsugeren med en fugtig 
klud; anvend ikke ætsende rengø-
ringsmidler, trichlorethylen eller op-
løsningsmidler.

- Når støvsugeren tages ud af brug, 
skal den gøres uanvendelig ved at 
skære el-ledningen over, inden den 
afleveres til de respektive indsam-
lingssteder.

- Maskinen er ikke beregnet til brug af 
personer (inklusive børn) med ned-
satte fysiske, sensoriske eller men-
tale evner eller manglende erfaring 
og viden.
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- Børn skal overvåges for at sikre, at 
de ikke leger med maskinen.

- Støvsugeren er udviklet til erhvervs-
brug, for eksempel på hoteller, sko-
ler, hospitaler, virksomheder, butik-
ker, kontorer og udlejningsbureauer.

1.3 - UDPAKNING
Fjern emballagen i overensstemmelse 
med anvisningerne, som er angivet på 
selve emballagen, og kontrollér at appa-
ratet og alle tilhørende dele er ubeskadi-
gede og i god stand.

Hvis der er synlige tegn på skader, skal 
forhandleren eller et autoriseret ser-
vicecenter kontaktes.

1.4 - BORTSKAFFELSE AF 
STØVSUGEREN

Af hensyn til miljøet skal støvsugeren 
bortskaffes i henhold til gældende nor-
mativer.
Når støvsugeren ikke længere kan an-
vendes eller repareres, skal de enkelte 
dele bortskaffes som differentieret affald.

I henhold til gennemførelsen af direktiv 
2012/19/EU - 2011/65/EU, 2002/95/EF, 
2002/96/EF og 2003/108/EF med hen-
syn til reduktion af brugen af farlige stof-
fer i elektrisk og elektronisk udstyr, samt 
bortskaffelse af affald, kan det elektriske 
udstyr ikke bortskaffes som usorteret 
husholdningsaffald, men det er nødven-
digt at overholde særskilt indsamling og 
korrekt bortskaffelse.

De elektriske apparater er for-
synet med et symbol med en 
skraldespand med hjul, som er 
overstreget. Symbolet angiver, 
at apparatet er sendt på marke-
det efter den 13. august 2005, 
og at det skal bortskaffes ved 
særskilt indsamling.

Forkert eller ulovlig bortskaffelse af ap-
paraterne, eller en forkert brug af de 
indeholdte stoffer og materialer, kan 
forvolde skader på personer og miljøet.  
Bortskaffelse af elektrisk affald, som ikke 
sker i overensstemmelse med gældende 
normer, medfører sanktioner og straffe i 
henhold til gældende lovgivning.

1.5 - GÆLDENDE 
NORMATIVER

Apparatet er fabrikeret i overensstem-
melse med det gældende Maskindirektiv 
og i konformitet med normerne, som er 
angivet i EF-konformitetserklæringen.
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