
Service og reparation 
V. BRØNDUM A/S yder service og re-
paration uden beregning under garan-
tiperioden (købsnota må fremlægges) 
under følgende forudsætninger: 
• at den opståede defekt kan tilbage-

føres til konstruktions- eller materia-
lefejl (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 god-
kendt af V. BRØNDUM A/S til ga-
rantireparationer. 

 
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 
 
V. BRØNDUM A/S blev etableret i 
1964 og er i dag en af Europas føren-
de leverandører af professionelt ren-
gøringsudstyr med et stort program af 
specialmaskiner.  
Et velorganiseret lager giver leve-
ringssikkerhed for kunderne og ratio-
nel drift i det daglige arbejde. 
Service, reparation og fejlfinding kla-
res af et velkvalificeret serviceteam på 
eget værksted.  
Udviklingsafdelingen sikrer, at maski-
nerne konstant lever op til brugernes 
behov og krav og at de leverede ma-
skiner er af høj kvalitet og driftssik-
kerhed. 
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VIGTIGT! 
Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. 

DANSK BRUGSANVISNING 

Ghibli M26 
Industriel tekstilrensning 

Retningslinier i forbindelse med 
bortskaffelse af maskinen 

 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: 
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. 
 



Ghibli M26 
Brugsanvisning 
 
Tillykke med Deres nye Ghibli M26 fra  
V. BRØNDUM A/S. 
 
Anvendelse 
Ghibli M26 er en universal maskine til rensning af 
biler, indtræk, tæpper, gulve og meget mere. Med M26 
kan tæpper og tekstiler renses helt i bund, fordi 
pumpens store væskemængde og –tryk presser 
rensevæsken helt ned i tekstilerne, og de to kraftige 
sugemotorer suger alt snavs og rensevæske tilbage i 
den store opsamlingsbeholder. Tømning af snavs-
vandet sker gennem aftapningsslangen, der er 
monteret på opsamlingsbeholderen. 
 
Beskrivelse 
Ghibli M26 består af følgende hoveddele: 
 

 
A 
 
B 
 
C 
 
D 
 
E 
 
F 
 
G 
 
 
 
 
 

 
A: Afbryder for sugemotorer 
B: Afbryder for pumpe  
C: Motortop 
D: Rentvandstank  
E: Opsamlingsbeholder  
F: Aftapningsslange 
G: Kørestel 
 
Sikkerhedsforskrifter 
Ghibli M26 er ikke godkendt til opsugning af brand-
farlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundheds-
farlige støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at 
maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes 
krav overholdes. 
 
Undgå at beskadige elkablet. 
 

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 maskinen, motortoppen eller el-
ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må ma-
skinen ikke tages i brug.  
Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. 
 
Tilbehør 
Ghibli M26 leveres med følgende standard tilbehør: 
 

 
A B C 
 
A: Sugeslange med slange til rensemiddel 
B: Gulvmundstykke med dyse, stålrør og ventilhåndtag 
C: Møbelmundstykke med dyse og ventilhåndtag 
 
El-tilslutning 
Tilslut Ghibli M26 230 V vekselspænding ved 50 Hz. 
Se også typeskiltet på maskinens motortop. 
 
Ibrugtagning 

 
 
 
• Montér sugeslangen i 

koblingen på opsam- 
lingsbeholderen  

 
• Tilslut slangen til 

rensemiddel i 
koblingen på 
motortoppen. 

 
• Fyld rensemiddel i 

rentvandstanken og 
efterfyld med varmt 
vand. 

 
 
Sluttelig samles metalrøret og sugeslangen. Slangen til 
rensemiddel tilsluttes koblingen i ventilhåndtaget. 
 
Start maskinen på afbryderen for sugemotorer og 
aktiver pumpen med afbryderen for pumpe. 
 

BEMÆRK: 
Inden rengøringsopgaven startes, skal det under-
søges om tæppet/møblet kan tåle denne specifikke 
form for rensning. Kontakt møbel-/tæppeleverandø-
ren eller forhandleren af det anvendte rengørings-
middel.  
V. BRØNDUM A/S kan ikke gøres ansvarlig for 
eventuelle skader, som måtte være opstået under 
rensning af tekstiler, som ikke kan tåle denne form 
for rensning. 
 
Rengøring af tæpper 
Før gulvmundstykket over tæppet sådan, at 
gulvmundstykket har fuld kontakt med tæppet. 
 
Doser passende mængde rensemiddel ved hjælp af 
ventilhåndtaget på stålrøret og før gulvmundstykket 
frem og tilbage i en jævn bevægelse. 
 
For at kunne efterlade en næsten tør overflade, 
føres gulvmundstykket til sidst over det rensede 
gulvtæppe uden, at der doseres rensemiddel. 
 
Gode råd 
• Opsug støv og urenheder med maskinen 

inden rensningsopgaven påbegyndes. 
• Brug pletrens på mere fastsiddende pletter 

inden disse renses bort med maskinen. 
• Er tæppet meget forurenet anbefales det at 

bruge rensemiddel uden samtidig opsugning. 
Lad rensemidlet virke i ca. 10 minutter inden 
opsugning. 

 
BEMÆRK: 
Det anbefales, at polstrede møbler rengøres ved at 
dosere rensemiddel og gnide dette ind ved hjælp af 
en svamp. Lad rensemidlet virke i ca. 10 minutter 
og anvend derefter møbelmundstykket. 
Sørg for god udluftning eller varme for at opnå en 
hurtig tørring af de rengjorte møbler 
Gå ikke på rengjorte tæpper, før de er helt tørre. 
  
Tømning af opsamlingsbeholderen 
Maskinens opsamlingsbeholder tømmes ved brug 
af aftapningsslangen. Frigør slangen fra den lille 
clips og skru proppen af slangeenden.  
 
Vedligehold 
Opsamlingsbeholderen og rentvandstanken tøm-
mes efter hvert brug. Både rentvandstanken og 
opsamlingsbeholderen skylles med rent vand efter 
hvert brug. 
 
BEMÆRK: 
• Kontrollér, at elkablet er ubeskadiget. Er kablet 

beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand. 
Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. 

• Maskinen må ikke rengøres med damprenser 
eller højtryksrenser. 

• Opstår der funktioneringsfejl eller uregelmæs-
sigheder, skal strømmen afbrydes. Kontakt 
forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.  

 

Den indbyggede pumpe 
Den indbyggede pumpe er beskyttet af en termo-
sikring. Overbelastes pumpen, vil sikringen beskytte 
pumpen ved at afbryde den. 
Pumpen kan efter ca. 30 minutters afkøling startes 
igen. 
Er pumpen tændt i mere end 15 minutter uden, at der 
doseres rensemiddel, vil termosikringen slå den fra. 
For at undgå dette, bør pumpen afbrydes på 
kontakten, når der ikke skal doseres rensemiddel. 
 
Fejlfinding 
Hvis Deres Ghibli M26 ikke rengør 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. 
 
Opsamlingsbeholderen kan være fyldt: 
• Afbryd strømforsyningen til støvsugeren. 
• Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet 

”Tømning af opsamlingsbeholder”. 
 
Rentvandstanken kan være tømt: 
• Efterfyld rentvandstanken med vand eller 

rensemiddel  
 
 
Tekniske data 
Sugemotor 230 V 
 2300 W 
Sugeevne 2200 mmVS 
Køling By pass 
Luftmængde, maks. 100 l/sek 
Pumpe, maks. flow 2 l/min 
Pumpe, maks. tryk 4,5 bar 
Væsketemperatur, maks. 50 oC 
Volumen, rentvandstank 12 l 
Volumen, opsamlingsbeholder 58 l 
Højde 920 mm 
Bredde 530 mm 
Længde 620 mm 
Vægt uden tilbehør 24 kg 
 
 


