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B R U K S A N V I S N I N G

Våt-/torrdammsugare
Artikelnummer 3140-1006
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Våt-/torrdammsugare
Artikelnummer 3140-1006

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara den för framtida bruk.

• Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du byter tillbehör, innan du rengör dammsugaren
eller när dammsugaren inte används.

• Använd endast originaltillbehör.

• Håll dammsugaren ren. Använd inte lösningsmedel för rengöring av höljet.

• Dammpåsen måste alltid vara monterad vid torrsugning. Använd rätt typ av dammpåse.

• Användning av skyddskläder och arbetshandskar rekommenderas.

• Rikta inte munstycket mot andra personers ansikte (särskilt ögon och öron). Rikta inte heller
munstycket mot djur.

• OBS! Dammsug inte het eller glödande aska, cigarettfimpar eller lättantändliga material.

• Lämna inte dammsugaren utan tillsyn när den är påslagen.

• Stäng av dammsugaren med strömbrytaren och vänta tills motorn har stannat innan du drar ut
stickproppen ur eluttaget.

• Använd inte dammsugaren om du är påverkad av läkemedel, alkohol eller droger eller när du är
trött.

• Dammsugaren är endast avsedd för inomhusbruk.

• Använd dammsugaren endast till ändamål den är avsedd för.

• Förvara dammsugaren på en torr plats utom räckhåll för barn.

• Om anslutningskabeln skadas ska den bytas av återförsäljare, tillverkare, serviceverkstad eller
liknande kvalificerad person för att undvika fara.

• Dammsugaren kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt samt av personer med
reducerad fysisk, sensorisk och mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har
fått given övervakning eller instruktioner gällande användningen av dammsugaren på ett säkert
sätt och att förstå eventuella risker. Barn ska inte leka med dammsugaren. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn utan översyn.

VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig
person- eller egendomsskada.

UPPACKNING

• Öppna förpackningen och ta ut dammsugaren.

• Lyft upp de två hasparna på dammsugarens lock.

• Öppna locket och ta ut tillbehören.

• Kontrollera att alla delar är med.
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BESKRIVNING Handtag

Lock

Utblåsanslutning

Säkerhetsventil
Filterhållare

Slang

Förlängningsrör (3 st)

Smalt munstycke
(damsugning i smala

utrymmen)

Munstycke
Upphängning av
förlängningsrör

Hjul (4 st)

DammpåseSkumfilter

Haspar
 (2 st)

Strömbrytare
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MONTERING

• Kontrollera att stickproppen inte sitter i eluttaget (1).

• Lyft upp hasparna (2).

• Lyft upp locket (3).

• Ta ut tillbehören ur behållaren (4).

• Montera handtaget på locket (5). Tryck ned handtaget, se bild 5. Skruva i det två medföljande
skruvarna.

• Vänd behållaren upp och ner och tryck in hjulen (6). Det ska höras ett klickljud och hjulen ska
sitta ordentligt.

• Montera skumfltret eller dammpåsen, beroende på vad du ska dammsuga (7 och 8).

• Sätt på locket och lås det med hasparna (9).

• Anslut den bredare delen av slangen till behållaren och vrid den medurs ett kvarts varv tills
slangen låser sig.

• Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till slangen.
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TORRSUGNING

• Dammsug inte lättantändliga, giftiga eller på annat sätt farliga föremål.

• Kontrollera att stickproppen inte sitter i eluttaget (1).

• Ta av locket och fäst dammpåsen på påshållaren (2).

• Stäng locket och lås det med hasparna (3).

• Anslut den bredare delen av slangen till behållaren och vrid den medurs ett kvarts varv tills
slangen låser sig.

• Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till slangen (4).

• Stoppa stickproppen i eluttaget (5).

• Tryck på strömbrytaren – läge I (6).

• Stäng av dammsugaren (läge 0) och dra ut stickproppen ur eluttaget när dammsugningen är
klar.

• Kontrollera dammpåsen regelbundet och byt ut den när den har blivit fylld till två tredjedelar.
Dammpåsen släpper igenom luft men inte damm. Därför kan dammpåsen inte återanvändas.

• OBS! Använd inte dammpåsen för dammsugning av våta föremål.
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VÅTSUGNING

• Kontrollera att stickproppen inte sitter i eluttaget (1).

• Ta bort dammpåsen och fäst skumfiltret på filterhållaren. Stäng locket och lås det med hasparna
(2).

• För våtsugning används samma slang. Välj ett lämpligt munstycke och anslut det till slangen (3).

• Kontrollera att strömbrytaren är i läge 0. Stoppa stickproppen i eluttaget (4) och ställ strömbry-
taren i läge I (5).

• Töm behållaren efter användning och torka ur den (6).

• Vill du dammsuga större mängder av vätska, t ex ur en hink eller en tunna, sänk inte munstycket
helt i vätskan utan lämna utrymme för luftströmning.

• Dammsugaren är utrustad med en säkerhetsventil som stoppar sugningen när behållaren är full.
Att behållaren är full märks också på ökad motorhastighet. När detta händer, stäng av damm-
sugaren, dra ut stickproppen ur eluttaget, öpnna locket och töm behållaren. Stäng locket och
fortsätt dammsugningen.

• Ta bort filtret när dammsugningen är klar.

• Behållaren ska vara helt torr innan dammsugaren ställs in till förvaring.
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UTBLÅSNING

• Anslut slangen till utblåsanslutningen (1).

• Kontrollera att strömbrytaren är i läge 0 och stoppa stickproppen i eluttaget (2).

• Ställ strömbrytaren i läge I (3).

• Dammsugaren blåser nu utåt. Denna funktion används om något föremål har fastnat i slangen
(4).

UNDERHÅLL

• Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du rengör dammsugaren.

• Ta bort slangen och öppna locket.

• Rengör behållaren både in- och utvändigt. Rengör även slangen.

• Tvätta skumfiltret i tvålvatten och skölj ur det noggrant.

• Kontrollera att slangen och munstyckena är i bra skick.

• Kontrollera att elkabeln inte är skadad. OBS! Skadad elkabel måste bytas ut av en behörig
elektriker.
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REKLAMATIONSRÄTT

• Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat
kvitto bifogas.

• Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål
den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall
inte.

Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna, Inköp/Marknadskontor

Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

B R U K S A N V I S N I N G

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

PROBLEMLÖSNING

Problem Orsak Lösning

Dammsugaren fungerar inte. Ingen ström i eluttaget. Kontrollera säkringen.

Elkabeln, strömbrytaren eller Lämna dammsugaren till en
motorn är skadad. auktoriserad verkstad för

reparation.

Behållaren är full. Töm behållaren.

Det kommer damm ur locket. Dammpåsen saknas eller är Sätt i en dammpåse eller byt ut
trasig. den.

Dålig sugförmåga, hög motor- Dammpåsen är full. Byt ut dammpåsen.
hastighet.

Munstycket, slangen eller Avlägsna blockeringen.
insuget är blockerade.

TEKNISKA DATA

Spänning 230 V~50 Hz

Effekt 1250W

Luftflöde 1980 liter/min

Sugkapacitet 17kpa

Kabellängd 4 meter

IP-klass IP24

Vikt 5,3 kg

Behållare 20 liter

Filter – torr Dammpåse

Filter – våt Skumfilter

Skyddsklass II


