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

Asksug/Grovsug
1000W rostfri
Artikelnummer 3195-1129
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Asksug/Grovsug 1000W rostfri
Artikelnummer 3195-1129

• VARNING! Blockera inte öppningen för slanganslutning. Om öppningen
blockeras, kan motorn bli överhettad och skadas.

• Tänk på att statisk elektricitet kan bildas under användning.

• Stäng av asksugen/grovsugen och dra ut stickproppen ur eluttaget efter varje användning eller
innan du rengör asksugen/grovsugen.

• Sug inte upp t ex toner till laserskrivare, gipspulver, sot, puder och
andra pulver som kan täppa till filtret. Om filtret är tilltäppt, kan luften
inte cirkulera fritt och motorn kan skadas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

• Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller explosiva
vätskor eller gaser.

• Undvik elstöt och förhindra brandrisk. Stäng av asksugen/grovsugen
innan du drar ut stickproppen ur eluttaget.

• Rör inte vid stickproppen när du har våta händer.
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• Utsätt inte asksugen/grovsugen för direkt solljus och höga
temperaturer. Plastdelarna på asksugen/grovsugen kan bli
deformerade.

• Behållaren får inte sänkas i eller sköljas med vatten. Vattnet kan komma i kontakt med de
elektriska komponenterna och risk för personskada uppstår. Använd en lätt fuktad trasa för
rengöring.

• Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du rengör asksugen/grovsugen.

• Anslut asksugen/grovsugen till ett eluttag med spänning på 230V, frekvens 50Hz.

• Skadad elkabel måste bytas ut av en behörig elektriker för att undvika fara.

• Asksugen/grovsugen 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 asksugen/grovsugen på ett
säkert sätt och att förstå eventuella risker. Barn ska inte leka med asksugen/grovsugen.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan översyn.

• Om asksugen/grovsugen gått sönder och inte kan repareras, får den inte slängas i hushålls-
sopor utan måste lämnas till en återvinningsstation.

• Tillverkaren lämnar 1 års garanti. Garantin gäller från inköpsdatumet. Garantin täcker endast
skador på materialet. Garantin gäller inte vid normalt slitage, vid felaktig användning (t ex
överbelastning), vid användning av olämpliga tillbehör, om asksugen/grovsugen hanterats
ovarsamt, om den anslutits till ett felaktigt eluttag samt om den är delvis eller helt demonterad.

• Reparationer under garantitiden måste utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

• Vänta med att suga upp askan tills den har svalnat.

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

• Anslut slangens anslutningsrör till öppningen för luftinlopp
på asksugen/grovsugen genom att vrida det medurs tills
det låser sig.

• För att ta bort slangen, vrid anslutningsröret moturs.

• Anslut stickproppen till eluttaget.

• Ställ strömbrytaren i läge 1 (start). Stoppläget är märkt 0.

Öppning för
luftinlopp

Anslutningsrör

Strömbrytare

BESKRIVNING

FUNKTIONER
• Behållare av rostfritt stål, böjbar metallslang.

• Lämplig för uppsugning av kall aska och järnflisspån.

• Idealisk för rengöring av t ex kaminer, grillar och vid arbeten med elverktyg där gnistbildning kan
uppstå.

Munstycke av aluminium

Böjbar metallslang

Öppning för luftinlopp

Behållare

Strömbrytare
Handtag

Lock

Motorhus

Indikator för full tank

Öppning för
luftutlopp
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UNDERHÅLL

• Rengöring av behållare. Behållaren behöver rengöras när sugstyrkan minskar.

• Stäng av asksugen/grovsugen och dra ut stickproppen ur eluttaget.

• Öppna locket och töm behållaren.

• Glöm inte att sätta tillbaka HEPA-filtret.

• Lägg på locket. Strömbrytaren och lufthålet ska vara åt samma håll.

• Rengöring av filter. Filtret tvättas i varmt vatten och med ett milt tvättmedel.

• Låt filtret torka helt innan du sätter det tillbaka.

• För bästa prestanda använd alltid medföljande munstycke av aluminium.

• För ökad livslängd rekommenderas användning i 10 minuters intervaller, dvs asksugen/
grovsugen kan vara igång i 10 minuter och sedan i vila 10 minuter.

• Vid användning av asksugens/grovsugens utblåsfunktion anslut slangens anslutningsrör till
öppning för luftutlopp på asksugen/grovsugen genom att vrida det medurs tills det låser sig. För
att ta bort slangen, vrid anslutningsröret moturs.

• Asksugen/grovsugen ska användas till uppsugning av torra material, den ska ej användas för
våtsugning.

ANVÄNDNING

Trä påsen över HEPA-filtret.

DAMMPÅSE FÖR HEPA-FILTER

HEPA-filtret och dammpåsen kan tvättas i vatten och återanvändas. Låt filtret och dammpåsen
torka helt innan du sätter tillbaka dem. Håll filtret rent för att få bättre sugeffekt.
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR
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Spänning 230V~50Hz

Effekt 1000W

Max kapacitet 15 liter

Max sugkapacitet 16kpa

Slanglängd 1m

Elkabellängd 3m

Dubbelisolerad        Klass II

Vikt 4kg

Vid frågor kontakta i första hand Rustas kundtjänst, 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.

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.

TEKNISKA DATA


