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Tiger Vac CR-1 
Rent rums suger med ULPA filtrering 
 

VIGTIGT! 
Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. 
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Tiger Vac CR-1 

Rent rums suger med ULPA-filtrering 
 
 
Tillykke med Deres nye Tiger Vac CR-1 fra V. BRØNDUM A/S. 
 
Udpakning af maskinen 
 
Pak forsigtigt maskinen ud og kontroller, om den har fået transportskader. Hver enkelt maskine er blevet 
kontrolleret inden forsendelse. Speditøren har derfor ansvaret for enhver skade, der måtte være blevet påført og 
bør derfor underrettes. 
 
Sikkerhedsanvisninger 
 
ADVARSEL 
 
For at reducere brandfare, elektrisk stød eller personskade skal følgende anvisninger følges: 
 

1. Tiger Vac er udviklet til opsugning af tørt støv. Brug ikke maskinen, hvis gulv eller tæppe er vådt. 
2. Maskinen må kun anvendes inden døre. 
3. Efterlad ikke maskinen tilsluttet netspænding. Fjern stikket fra stikkontakten også under vedligehold. 
4. Børn og usagkyndige må ikke anvende maskinen. 
5. Følg retningslinierne i nærværende manual. Anvend kun det anbefalede tilbehør. 
6. Maskinen må ikke tages i brug, hvis netledningen er beskadiget. Er maskinen beskadiget efter at være 

blevet tabt, efterladt udendørs eller have været udsat for fugt eller vandindtrængen må den ikke tages i 
brug. Lad et autoriseret værksted efterse maskinen. 

7. Træk eller løft ikke maskinen ved hjælp af netledningen. Vær opmærksom på ikke at beskadige 
netledningen under brug. 

8. Træk ikke i ledningen, når stikket skal fri af stikkontakten – hold om stikket i stedet. 
9. Betjen ikke maskinen med våde eller fugtige hænder. 
10. Stik ikke fremmedlegemer ind i åbninger i maskinen. Udblæsningsfilteret på ikke tildækkes, da maskinen 

derved kan overophedes. 
11. Opsug ikke brændende eller glødende materiale såsom aske, brændende cigaretter og lign. 
12. Tag kun maskinen i brug, når alle filtre er monteret korrekt. 
13. Afbryd maskinen på dens afbryder, inden netledningen fjernes fra stikkontakten. 
14. Vær ekstra opmærksom under støvsugning af trapper. 
15. Maskinen må ikke anvendes i eksplosionsfarlige miljøer. 
16. Kontroller at clipsene, der holder motortoppen på plads, er låst, inden maskinen tages i brug. 
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Sikkerhedsanvisninger ved opsugning af farligt støv 
 
ADVARSEL 
 
Bruges maskinen til opsugning af farligt støv, skal følgende anvisninger følges: 
 

1. Det eksterne ULPA-filter skal være monteret. 
2. Vedligehold og brug må kun udføres af uddannet personale, som bærer passende personlige 

værnemidler, beklædning og åndedrætsværn. 
3. Bortskaffelse af opsuget farligt støv skal ske i henhold til lokale bestemmelser. 

 
Maskinen er ikke godkendt til opsugning af sundhedsskadeligt støv i henhold til EN 60 335-2-69. 
 
Filter systemet 

 
 
1. Filterpose 
2. Standard filter 
3. ULPA filter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betjening af maskinen 
 

1. Løsn de to clips, der holder motortoppen fast på opsamlingsbeholderen og sæt motortoppen på gulvet. 
2. Isæt ny pose (1). Kontroller at posen sidder korrekt på studsen i opsamlingsbeholderen. 
3. Sæt standardfilteret (2) på plads i opsamlingsbeholderen. 
4. Sæt motortoppen på plads ovenpå opsamlingsbeholderen og lås den fast med de to clips. 
5. Tilslut maskinen 220 V. 
6. Tilslut sugeslangen i koblingen på opsamlingsbeholderen. 
7. Vælg det tilbehør/mundstykke som passer til den pågældende opgave. Brug kun medleveret tilbehør. 
8. Maskinen tændes og slukkes på den sorte kontakt oven på motortoppen. 
9. Tag netledningen ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i brug. 

 
BEMÆRK: Kontroller at standardfilteret (2) er helt tørt, inden det monteres i maskinen. 
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Vedligehold 
 
Rengøring efter brug 
 

1. Træk stikket ud af stikkontakten. 
2. Løsn de to clips og løft motortoppen fri af opsamlingsbeholderen. 
3. Tag filterposen ud og bortskaf den i henhold til lokale bestemmelser. 
4. Rengør og rens standardfilteret efter behov. Et tilstoppet filter reducerer maskinens ydeevne. Filteret kan 

renses med lunkent vand.  
 
BEMÆRK: Sørg for, at filteret er helt tørt, inden det bruges igen. 
 
Opbevaring 
 
Det anbefales at rengøre opsamlingsbeholderen før maskinen hensættes i længere tid. Opsamlingsbeholderen 
skal være helt tør, inden maskinen tages i brug igen. 
 
Udskiftning af ULPA-filter 
 
Et ULPA-filter tilbageholder meget små partikler. Et tilstoppet ULPA-filter vil reducere maskinens ydeevne og bør 
udskiftes. 
 
ULPA-filterets levetid afhænger direkte af maskinens brug. Det anbefales dog at udskifte ULPA-filteret mindst en 
gang om året, hvis maskinen anvendes dagligt. Anvendes maskinen kun et par gange om ugen, anbefales det at 
udskifte ULPA-filteret hvert andet år. 
 
ADVARSEL: Anvendes maskinen til opsugning af farligt støv, skal der anvendes behørige personlige værnemidler 
under udskiftning af ULPA-filteret og i øvrigt under servicering af maskinen. 
 

1. Tag stikket ud af stikkontakten inden udskiftning af ULPA-filteret. 
2. Løsn de to clips og løft motortoppen fri af opsamlingsbeholderen. 
3. Løsn bolten, der holder ULPA-filteret og bortskaf dette i henhold til lokale bestemmelser. 
4. Monter et nyt ULPA-filter. 
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Fejlfinding 
 
Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende: 
 
• Sugeslange, rør eller mundstykke kan være blokeret. 

Stop maskinen, og fjern blokeringen. 
 
• Opsamlingsbeholderen eller filterpose kan være overfyldt.  

Stop maskinen, og tøm beholderen. Se afsnittet om tømning. 
 

• Der kan være skabt en utæthed i forbindelse med montage af motortop.  
Start maskinen, og bloker sugeslangen. En eventuel utæthed vil normalt kunne høres. Beholderclipsene til 
motortop løsnes, motortop sættes på plads, og clipsene låses igen.  
 

• Filterposen kan være tilstoppet. 
Opsuges meget fint støv, kan filterposen ikke fyldes helt. 

 Udskift filterposen. 
 

• Standardfilteret kan være tilstoppet. 
Rens kanalfilteret som beskrevet i afsnittet rensning af filter under drift. 

 
• ULPA-filteret kan være tilstoppet. 

Udskift filteret som beskrevet i afsnittet om udskiftning af filtre. 
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Bortskaffelse 
 
  
 
 
 
 

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. 
 
Service og reparation 
 
Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden. (Købsnota må fremlægges) under følgende 
forudsætninger: 
• Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller 

misligholdelse kan ikke henføres hertil) 
• Reparation har ikke 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, samt arbejdsløn hertil. 
 
Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til 
 

V. BRØNDUM A/S 
Sadolinsvej 14-16 
DK-8600 Silkeborg 

 
Tlf. (+45) 8682 4366 
Fax (+45) 8680 3363 
E-mail  v@broendum.com 

   www.broendum.com 
 
Der tages forbehold for ændringer. 

 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: 


