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Angivelser på typeskiltet
Før opp angivelsene på typeskiltet 
på maskinen her i det nedenstående 
feltet. Du finner typeskiltet 
i nærheten av motoren. 
Disse angivelsene er meget viktige 
for kundeservice for senere 
identifikasjon og bestilling av 
reservedeler for maskinen.

Disse og andre informasjoner om 
maskinen finner du i den separate 
CE-konformitetserklæringen som er 
en del av betjeningsveiledningen.

Bilder

Brett ut bildene på begynnelsen 
av betjeningsveiledningen.
Grafiske framstillinger kan avvike 
i detalj fra den maskinen som 
du har kjøpt.

For Din Sikkerhet

Riktig bruk av maskinen
Denne maskinen er kun beregnet for 
bruk
– som løvsuger/løvblåser i områder 

rundt hus og hage,
– tilsvarende de beskrivelsene 

og sikkerhetsveiledningene 
som er angitt i denne betjenings-
veiledningen.

Enhver annen bruk er ikke 
forskriftsmessig. 

Ikke forskriftsmessig bruk fører til at 
garantien utelukkes og at 
produsenten fraskriver seg alt ansvar. 
Brukeren er ansvarlig for skader på 
tredje personer og deres eiendom.
Bruk maskinen kun i den tekniske 
tilstanden som er foreskrevet og 
levert av produsenten.
Forandringen som er foretatt 
av brukeren selv på maskinen, 
utelukker et ansvar fra produsentens 
side for skade som forårsakes på 
grunn av dette.

Før drift må alle 
veiledningene leses 
igjennom
 Les omhyggelig igjennom disse 

veiledningene og gjør deg fortrolig 
med betjeningen og håndteringen 
av maskinen.

 Ikke la barn eller personer som 
ikke kjenner til betjeningsveiled-
ningen bruke maskinen.

 Ikke bruk maskinen dersom du er 
trøtt eller syk, eller dersom du har 
nytt alkohol, narkotika eller tatt 
medikamenter.

 Barn og ungdom under 16 år må 
ikke få lov å bruke maskinen.

 Denne maskinen er ikke beregnet 
for å betjenes av personer 
(inklusivt barn) som har 
innskrenket fysiske, psykiske eller 
sensoriske evner eller som ikke 
har tilstrekkelig erfaring og/eller 
kunnskaper til dette, med mindre 
en person som er ansvarlig for 
deres sikkerhet overvåker 
betjeningen eller gir dem anvisning 
om betjeningen av maskinen.

 Barn bør holdes under oppsyn for 
å være sikker på at de ikke leker 
med maskinen.

 Undersøk maskinen før du bruker 
den. Skadete deler må skiftes ut. 
Vær sikker på at alle 
forbindelseselementer er satt på 
og er festet fast. Dersom disse 
henvisningene ikke følges, kan det 
føre til skade for brukeren og 
tilskuere. Maskinen kan også 
ta skade.

 Vær alltid oppmerksom på at det 
er fare for hode, hender og føtter.

 Hold barn, tilskuere og husdyr 
borte fra området hvor du 
arbeider. Disse må holdes fjernt 
på minst 15 m avstand. Det er 
alltid en viss fare for at tilskuere 
kan bli truffet av gjenstander. 
De bør helst ha på seg øyevern. 
Dersom det kommer noen 
i nærheten av deg, må du straks 
slå av motoren.

Under driften
 For bruk ute i det fri må det kun 

brukes en tilkoplingskabel som 
er kjennetegnet for dette, f.eks. 
H07RN – F 3 x 1,5 mm² 
(max. 25 m).

 Forbindelsesdeler på tilkoplings-
kabler må være beskyttet mot 
sprutvann og må være av gummi 
eller være overtrukket med 
gummi.

 Før hver bruk må du kontrollere 
om tilkoplingskabelen er skadet, 
porøs eller slynget.

 Før hver bruk må det kontrolleres 
at kabelen på maskinen og 
støpselet ikke er skadet. 
En skadet kabel må straks skiftes 
ut på et fagverksted. Slå mas-
kinen av og trekk ut støpselet. 
Bruk kun tilkoplingskabler som 
er i lytefri tilstand.

 Maskinen må aldri startes opp og 
den må aldri være i gang når du 
befinner deg i et lukket rom eller 
inne i en bygning. Bruk maskinen 
kun ute i det fri.

 Bruk vernebrille og hørselsvern 
når du bruker maskinen. 
Ved støvete arbeid må du bruke 
ansikts- eller støvmaske. 
Det anbefales at du bruker en 
skjorte med lange armer.

 Ha på deg lange, tykke bukser, 
bruk støvler og hansker.

 Hold hår, klær og hansker borte 
fra deler som beveger seg. 
Løse klær, smykker eller langt hår 
kan bli hengende igjen i deler som 
beveger seg. Om nødvendig må 
du ha på deg et hårnett.

 Bruk denne maskinen kun for 
de arbeider den er beregnet for.

 Ikke len deg for mye framover, 
stå alltid fast og hold balansen.
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 Denne maskinen må kun brukes 
når den er fullstendig montert. 
Maskinen må kun brukes når 
suge-/blåserøret er montert og 
når du har satt på sugepose. 
Kontroller at sugeposen er lukket.

 Maskinen må aldri bæres etter 
kabelen.

 Tilkoplingsledningen må alltid 
føres bort fra maskinen på 
baksiden.

 Ved alle pleie- og vedlikeholds-
arbeider såsom ved montering 
eller demontering av blåse-/
sugerøret og posen, må motoren 
slås av og støpselet trekkes ut av 
stikontakten.

 Bruk maskinen kun ved dagslys 
eller ved tilstrekkelig kunstig lys.

 Unngå å slå på maskinen for ofte. 
Du må være klar til å betjene 
maskinen når du slår det på. 
Pass på at maskinen befinner seg 
i stabil posisjon når den startes. 
Ta hensyn til henvisningene om 
starting og stopping av motoren.

 Dersom du støter på et fremmed-
legeme eller blir hengende fast 
i noe, må du straks stoppe 
motoren og undersøke om det 
er oppstått en skade. 
Før kontroll må du trekke 
støpselet ut av stikkontakten.

 Bruk aldri maskinen dersom deler 
er løse eller ødelagt.

 Når motoren er igang må mas-
kinen aldri legges ned på en 
støvete eller smussete flate. 
Smuss, gress, løv o. a. kan bli 
suget inn og kan føre til skade 
på maskinen.

 Ved uvanlige vibrasjoner må 
motoren straks stoppes og 
støpselet må trekkes ut av 
stikkontakten. 
Maskinen må kontrolleres for 
skade. Dersom det er oppstått 
skade på maskinen, må du straks 
oppsøke et fagverksted.

 Motoren slås av og støpselet 
trekkes ut før du fjerner blok-
kering/tilstoppelse, sugeposen 
må tømmes før du utfører arbeider 
på maskinen, som f.eks. kontroll, 
rengjøringen, transport, innstil-
linger.

 Hold hender, ansikt og føtter borte 
fra alle roterende deler. Ikke berør 
rotoren så lenge den dreier seg 
rundt, og ikke prøv å stoppe den.

 Denne maskinen må aldri brukes 
for å sprøyte kjemiske produkter 
som gjødsel eller andre 
substanser som inneholder giftige 
stoffer.

 Ikke fyll på i innsugingsåpningen 
med hånd.

 Ikke bruk maskinen ved dårlig 
vær som f.eks. regn eller fare 
for torden.

 Unngå åpen ild eller gnistdannelse 
og ikke røk.

Når maskinen brukes for å blåse
 Maskinen må aldri rettes mot 

personer, husdyr eller vinduer. 
Blås alltid i en retning hvor det 
ikke finnes personer, dyr eller 
ømfintlige, faste overflater 
(f.eks. vinduer, mur, biler).

Når maskinen brukes for å suge
 Denne maskinen brukes for 

å samle opp tørre materialer, som 
f.eks. blad, gress, tynne grener og 
papirbiter. Du må ikke forsøke å 
suge opp fuktige gjenstander eller 
vann, dette kan skade maskinen. 

 Ikke sug opp metall, glassbiter 
osv. da rotoren kan bli sterkt 
skadet av dette.

 Sug ikke opp varme gjenstander 
som aske, kullstykker, sigaretter 
osv. Sugeposen kan ta fyr.

Andre sikkerhets-
veiledninger
 Før arbeidet begynner, må alle 

fremmedlegemer som kan skade 
maskinen eller som kan bli blåst/
slengt bort og dermed kan 
forårsake skade på mennesker 
eller på ting, fjernes fra 
arbeidsområdet.

 Før maskinen settes bort eller skal 
transporteres, må motoren først 
avkjøle. 

 Beskytt maskinen under 
transporten.

 Maskinen må lagres i et tørt, 
lukket rom som er utilgjengelig for 
fremmede for å unngå skader. 
Hold barn borte fra maskinen.

 Maskinen må aldri sprøytes på 
med vann eller andre væsker. 
Hold maskinen tørr, ren og fri for 
støv. Rengjør den etter hver bruk, 
ta hensyn til henvisningene om 
rengjøring og lagring.

 Bruk aldri deler, tilbehør eller 
påsatser som ikke er godkjent for 
denne maskinen. Det kan oppstå 
stor fare og skader på brukeren 
eller maskinen som følge av dette. 
Dessuten kan garantien opphøre.

 Bruk derfor kun original reserve-
deler og originalt tilbehør, eller 
slike som er godkjent av produ-
senten.

 Maskinen må aldri brukes dersom 
driftsbryteren er defekt.

 La alle reparasjoner bli foretatt 
på et fagverksted.

 Ta godt vare på denne 
veiledningen. Les ofte igjennom 
den og bruk den til å undervise 
andre brukere. Dersom du låner 
maskinen til andre, må denne 
veiledningen også følge med.

Driftstider
Ta hensyn til de nasjonale/kommu-
nale forskriftene når det gjelder 
driftstider (evt. hos kommunen).

Symboler på maskinen
Denne betjeningsveiledningen 
beskriver sikkerhets- og 
internasjonale symboler og tegn 
som kan være avbildet på denne 
maskinen. Les igjennom 
brukerhåndboken for å gjøre deg 
fortrolig med alle sikkerhets-, 
monterings-, drifts- og 
reparasjonsveiledninger.

Obs! 
Før ibruktaking må 
du lese igjennom 
betjeningsveiled-
ningen!

Hold tredje personer 
borte fra fareområdet!

!
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Før alle arbeider som 
f.eks. innstilling, 
rengjøring kontroll 
osv., må maskinen 
slås av og støpselet 
må trekkes ut!
Fare for skade på 
grunn av roterende 
deler!
Hender og føtter må 
holdes borte fra 
roterende deler. 

Bruk øye- og 
hørselsvern.

Maskinen må ikke 
brukes ved regn.

Driftsmåten suge

Driftsmåten blåse

Disse symboler på maskinen 
må alltid være i lesbar tilstand.

Symboler i denne 
anvisningen
I denne veiledningen blir det brukt 
følgende symboler:

c~êÉ
aì=Ääáê=Öàçêí=çééãÉêâëçã=é™=Ñ~êÉê=
ëçã=ÜÉåÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ=ÇÉå=
îáêâëçãÜÉíÉå=ëçã=Ääáê=ÄÉëâêÉîÉí=
çÖ Üîçê=ÇÉí=Éê=Ñ~êÉ=Ñçê=éÉêëçåÉêK

l_p
aì=Ääáê=Öàçêí=çééãÉêâëçã=é™=Ñ~êÉê=
ëçã=ÜÉåÖÉê=ë~ããÉå=ãÉÇ=ÇÉå=
îáêâëçãÜÉíÉå=ëçã=Ääáê=ÄÉëâêÉîÉí=çÖ=
Üîçê=ÇÉí=â~å=çééëí™=ëâ~ÇÉ=é™=íáåÖK

Henvisning
Kjennetegner viktige informasjoner 
og brukstips.

Henvisninger om avskaffing
Rester av emballasjen, gammelt 
apparat osv. må avskaffes i henhold 
til forskriftene som gjelder på stedet 
der du bor.

Gamle elektroappa-
rater er verdifull 
råstoff, de hører 
derfor ikke hjemme 
i husbosset!

Vi ber deg om å hjelpe oss til å bidra 
aktivt og å understøtte oss når 
det gjelder å spare på ressursene 
og å skåne miljøet, ved å levere 
denne maskinen inn på de spesielle 
deponiene – dersom disse finnes –
på hjemstedet ditt.

Betjenings- og 
indikasjonselementer

l_pK=pâ~ÇÉ=é™=ã~ëâáåÉåK
eÉê=Ääáê=ÑìåâëàçåÉåÉ=çÖ=ÄÉíàÉåáåÖëJ=
çÖ=áåÇáâ~ëàçåëÉäÉãÉåíÉåÉ=
ÄÉëâêÉîÉíK=fââÉ=ìíÑ›ê=åçÉå=ÑìåâëàçåÉê=
Éåå™>
Bilde 1
1 Driftsbryter (på/av bryter)
2 Tilkoplingsstøpsel
3 Trekkavlastning for kabel
4 Festekroker bak
5 Sugepose
6 Glidelås
7 Valgspak for blåsing/suging
8 Festekroker foran
9 Transporthjul (opsjon)
10 Blåseåpning
11 Innsugingsåpning
12 Suge-/blåserør
13 Skulderrem
14 Holdeknott
15 Håndtak

Monteringsanvisning

c~êÉ
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=îÉÇ=ìíáäëáâíÉí=
ãçíçêëí~êíK
_Éëâóíí=ÇÉÖ=ãçí=ëâ~ÇÉK=
c›ê=~ääÉ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉåW
Ó pä™=~î=ãçíçêÉåK
Ó sÉåí=íáä=~ääÉ=ÄÉîÉÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉê=
Éê ëíçééÉí=ÑìääëíÉåÇáÖ=çééI=
ãçíçêÉå=ã™=î‹êÉ=~îâà›äíK

Ó qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉí=~î=
ëíáââçåí~âíÉåK

Henvisninger om avskaffing
Rester av emballasjen, gammel 
maskin osv. må avskaffes i henhold 
til forskriftene som gjelder på stedet 
der du bor.

Inn- og utmontering 
av suge-/blåserøret
Montering
Bilde 2a
1. Løsne skruen på maskinen og 

fjern denne.
2. Suge-/blåserør (del a) skyves inn 

i åpningen på kassen inntil den 
smekker i.

3. Drei skruen inn igjen og skru den 
inn, men ikke altfor fast.

Bilde 2b
1. Løsne skruen på suge-/

blåserøret og fjern den.
2. Suge-/blåserøret (del b) skyves 

inn i suge-/blåserøret (del a).
3. Drei skruen inn igjen og skru den 

inn, men ikke altfor fast.
Transporthjulet (opsjon) 
monteres
Bilde 2c
1. Fjern skruen.
2. Transporthjulet skyve på suge-/

blåserøret inntil anslag.
3. Drei skruen inn igjen og skru den 

inn, men ikke altfor fast. 
Skru den så fast at transporthju-
let sitter fast på suge-/blåserøret!

Demontering
 Skjer i motsatt rekkefølge som 

monteringen.

Innsetting og avtaking 
av sugeposen
Montering
Bilde 3
 Heng sugeposen inn på 

festekroken framme (4).
 Sugeposeadapteren (1) skyves 

oppå (2) stussen til kassen. 
Adapteren trykkes så langt, inntil 
de to låsene (3) på begge sidene 
smekker i.

 Heng sugeposen inn på 
festekroken bak (5).
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Demontering
Bilde 4
 Løsne sugeposen fra festekroken 

bak.
 Trykk på begge sidene av låsene 

(1) og trekk ut sugeposen.
 Løsne sugeposen fra festekroken 

framme.

Montering og innstilling 
av skulderremmen
Bilde 5
 Holdekroken (1) åpnes og henges 

inn på festemaljen (2) på kassen 
og lukkes helt igjen.

Bilde 6
 Trekk skulderremmen over hodet 

og innta arbeidsposisjonen.
Bilde 7
 Still inn skulderremmen etter 

kroppsstørrelsen din.

Drift

c~êÉ
píê›ãëí›í
Ó jçåíÉê=Éå=éÉêëçåîÉêåÄêóíÉê=
EZ ÑÉáäëíê›ãÄêóíÉê=ãÉÇ=Ü›óÇÉå=
PM ã^=ìíä›ëÉëíê›ãF=é™=ëíáâJ
âçåí~âíÉåK

Ó sÉÇ=ëâ~ÇÉ=é™=íáäâçéäáåÖëâ~ÄÉäÉå=
â~å=ÇÉí=çééëí™=äáîëÑ~êÉ=ÉääÉ=Ñ~êÉ=Ñçê=
ëâ~ÇÉK=càÉêå=ÇÉÖ=ä~åÖëçãí=ãÉÇ=
ëã™=ëâêáíí=Ñê~=ã~ëâáåÉåK=
qêÉââ ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉåK

l_p
Ó sÉÇ=ëí~êíáåÖ=~î=ãçíçêÉå=ã™=Çì=
é~ëëÉ=é™=~í=ã~ëâáåÉå=áââÉ=Éê=
êÉííÉí=ãçí=éÉêëçåÉêI=ÇóêI=çÄàÉâíÉê=
ÉääÉê=~îÑ~ää=ëçã=Éê=ëíê›ÇÇ=êìåÇíK

Ó råÇÉê=ÇêáÑíÉå=ã™=Çì=ÄêìâÉ=›óÉJ=çÖ=
Ü›êëÉäëîÉêåK

Ó råÇÉê=ÄêìâÉå=ã™=Çì=ÜçäÇÉ=
ã~ëâáåÉå=ÖçÇí=Ñ~ëí=ãÉÇ=ÄÉÖÖÉ=
ÜÉåÇÉåÉ=EÄáäÇÉ NPFK

Ó sÉÇ=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå=â~å=
Çì=ëåìÄäÉ=á=íáäâçéäáåÖëâ~ÄÉäÉå=çÖ=
ëâ~ÇÉ=ÇÉÖK=c›ê=ÇÉêÑçê=~ääíáÇ=
â~ÄÉäÉå=ëäáâ=~í=ÇÉå=~äÇêá=âçããÉê=
á îÉáÉå=ÇÉê=Çì=Ö™ê=ÉääÉê=áååÉåÑçê=
~êÄÉáÇëçãê™ÇÉíK

Ó ^êÄÉáÇ=ãÉÇ=ã~ëâáåÉå=âìå=á ëâêáíí=
íÉãéçK

Ó _êìâ=âìå=ã~ëâáåÉå=å™ê=íáäâçéäáåÖëJ
â~ÄÉäÉå=Éê=ÑÉëíÉí=íáä=â~ÄÉäJ
~îä~ëíåáåÖÉåK

Ó hçåíêçääÉê=ã~ëâáåÉå=~í=ÇÉå=Éê=
á ÖçÇ=ÇêáÑíëíáäëí~åÇ=çÖ=~í=ëìÖÉJL
Ää™ëÉê›êÉí=Éê=ÖçÇí=ÑÉëíÉíK

Ó sÉÇ=ëäìííÉå=~î=~êÄÉáÇÉí=ÉääÉê=å™ê=
Çì äÉÖÖÉê=Ñê~=ÇÉÖ=ã~ëâáåÉå=çÖ=
Ñçêä~íÉê=ÇÉíI=ã™=Çì=~ääíáÇ=íêÉââÉ=
ëí›éëÉäÉí=ìí=~î=ëíáââçåí~âíÉå=çÖ=~î=
ã~ëâáåÉåK

Ó hçåíêçääÉê=~í=ÖäáÇÉä™ëÉå=ESF=é™=
ëìÖÉéçëÉå=ERF=Éê=äìââÉí=EÄáäÇÉ NFK

Ó bííÉê=ÄêìâÉåW
Ó qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉí=~î=ëíáâJ
âçåí~âíÉåK

Ó oÉåÖà›ê=ã~ëâáåÉåK
Ó ^îÑ~ää=ã™=â~ëíÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=
íáä ÑçêëâêáÑíÉåÉ=é™=ëíÉÇÉíK

Starting av motoren

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
eÉåÇÉêI=Ñ›ííÉê=ÉääÉê=~åÇêÉ=
âêçééëÇÉäÉê=ã™=ÜçäÇÉë=ÄçêíÉ=Ñê~=
êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉêK
1. Fest tilkoplingskabelen til kabel-

trekkavlastningen (bilde 8).
2. Tilkoplingskabelen må først stik-

kes inn i maskinen og deretter 
tilkoples til en 230V stikkontakt.

3. Legg oppå skulderremmen som 
allrede er innstilt på kropps-
størrelsen.

4. Still deg opp i arbeidsposisjon 
(bilde 6).

5. Velg driftstypen "blåse" eller 
"suge" på forhold (bilde 9).

6. Driftsbryteren /på-/av bryteren 
trykkes (bilde 10).

Motoren går og du kan starte med 
arbeidet (bilde 11).

Stopping av motoren
 Driftsbryteren /på-/av bryteren 

slippes (bilde 10).
Motoren stopper etter kort tid.

Holding av maskinen
Når du bruker maskinen:
 Fest skulderremmen til maskinen.
 Trekk skulderremmen over hodet.
 Still deg opp i arbeidsposisjon 

(bilde 6). 

Omkopling mellom suge- 
og blåsefunksjon

Henvisning
Omkoplingen mellom suge- og 
blåsefunksjon kan skje når motoren 
er igang. Valgspaken må alltid dreies 
inntil den smekker på det tilsvarende 
symbolet. Du må aldri sette valg-
spaken på en mellomposisjon.
Bilde 9
Blåsefunksjon
 Valgspaken settes på symbolet 

.
Sugefunksjon
 Valgspaken settes på symbolet 

.

Tøm sugeposen

c~êÉ
c›ê=~îí~âáåÖLí›ããáåÖ=~î=
ëìÖÉéçëÉåI=ã™=ãçíçêÉå=ëíçééÉë=çÖ=
Çì=ã™=îÉåíÉ=íáä=~ääÉ=ÄÉîÉÖÉäáÖÉ=ÇÉäÉê=
Éê=ëíçééÉí=çééK=qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉí=~î=
ëíáââçåí~âíÉåK

Henvisning
Ved høy fyllemengde blir 
sugeytelsen tydelig mindre.
Tømming uten å ta av sugeposen
 Åpne glidelåsen og kast innholdet 

av sugeposen i henhold til 
forskriftene på stedet.

 Glidelåsen lukkes igjen.
Tømming ved å ta av sugeposen
Bilde 15
 Løsne sugeposen fra festekroken 

bak (2).
 Trykk på begge sidene av 

låsene (1) og trekk ut sugeposen.
 Sugeposen løsnes fra festekroken 

framme (3).
 Åpne glidelåsen og kast innholdet 

av sugeposen i henhold til 
forskriftene på stedet.

 Etter tømmingen av sugeposen 
må denne snus (med innsiden ut) 
og må rystes godt, slik at alt støv 
og smuss fjernes fra posen.

 Vend sugeposen igjen, lukk 
glidelåsen og monter sugeposen 
igjen.
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Henvisninger om bruken
Brukes til å blåse
Brukes i områder som er vanskelig 
å rengjøre:
– Bed, busker, trær (bilde 12)
– Hjørner ved huset (bilde 13)
– Gitter, gjerde, osv. (bilde 14).
 Maskinen må holdes slik som vist 

på fig. 12–14. 
 Suge-/blåserøret må holdes noen 

centimeter over bakken mens du 
utfører strykende bevegelser fra 
den ene til den andre siden.

 Gå langsomt framover.
 Hold den oppsamlede haugen 

med smuss foran deg.

Brukes til å suge
 For områder som er vanskelige 

å rengjøre, som f.eks. bed, 
busker, hjørner ved huset osv.

 Maskinen holdes med lett bøyet 
suge-/blåserør som vist på fig. 11 
eller sett det oppå transporthjulet 
(opsjon).

 Lett material samles opp med 
strykebevegelser mot siden for å 
samle opp lett material. Blad og 
tynne kvister blir suget opp og 
kuttet opp. Sugeposen kan 
dermed ta opp mere material.

 Når sugeposen er full, må den 
tømmes.

Etter endt arbeid
 Slå av motoren.
 Trekk støpselet ut av stik-

kontakten og av maskinen.
 La motoren avkjøle (ca. 30 minut-

ter), før du rengjør, vedlikeholder 
eller tar maskinen ut av bruk.

Vedlikehold og 
rengjøring
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Rengjøring av maskinen
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Bruk en liten børste for rengjøring 
av utsiden på maskinen. 
Ikke bruk skarpe rengjøringsmidler. 
Rengjøringsmidler for 
husholdningen som inneholder 
aromatiske oljer som furuolje eller 
sitron eller løsemidler som kerosin, 
kan ødelegge kassen av plast og 
håndtaket. 
Stussen (2, fig. 3) for påsetting 
av sugeposen må rengjøres 
regelmessig.
Kassen må kun tørkes av med 
en fuktig klut.

Rengjøring av sugeposen
 Bruk vernebrille og støvmaske.
 Sugeposen må tømmes og ristes 

ut etter hver bruk.
 En gang i måneden (om 

nødvendig også oftere) må 
sugeposen vaskes:
– Tøm sugeposen grundig.
– Snu sugeposen (med innsiden 

ut).
– Ryst ut sugeposen.
– Rengjør sugeposen med litt 

såpevann.
– La sugeposen tørke.

Lagering
 Før lagring må motoren avkjøle.
 Maskinen må lagres i et tørt, 

lukket rom som er utilgjengelig for 
fremmede for å unngå skader. 
Hold barn borte fra maskinen.

Langtidslagring
Dersom maskinen skal lagres over 
lengre tid, går du fram som følger:
 Rengjør maskinen grundig og 

kontroller den for løse eller 
skadete deler. Skadete deler må 
repareres eller skiftes ut og løse 
skruer, mutrer og bolter skrues 
fast. Maskinen kan nå lagres.

 Maskinen må lagres i et tørt, 
lukket rom som er utilgjengelig for 
fremmede for å unngå skader. 
Hold barn borte fra maskinen.

Transport

 Slå av motoren.
 Trekk ut støpselet av stik-

kontakten.
 Tilkoplingskabelen trekkes 

av koplingen på maskinen.
 Maskinen må avkjøle før den 

blir transportert.
 Maskinen må sikres under 

transporten mot at det kan skli 
bort.

Garanti

I ethvert land gjelder de 
garantibestemmelsene som vårt 
firma eller importøren har utgitt. 
Feil på maskinen blir reparert av oss 
innenfor rammen av garantiytelsen 
gratis, dersom årsaken til feilen kan 
føres tilbake til material- eller 
produksjonsfeil. Dersom det oppstår 
et garantitilfelle, må du henvende 
deg til forretningen der maskinen er 
kjøpt eller til nærmeste forhandler.

!
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Utbedring av feil

Ved andre spørsmål, må du henvende deg til din forhandler på stedet.

Feil Årsak Tiltak

Motoren starter ikke. Tilkoplingskabelen er ikke tilkoplet 
eller er defekt.

Kontroller kabelen, sett den inn, om 
nødvendig må den skiftes ut eller repareres 
av en fagmann.

Sikringen i huset er overbelastet. Sikringen slås på, evt. må det brukes en 
hustilkopling med høyere sikringer eller 
en slik må installeres av en fagmann.

Driftsbryteren er defekt. La denne repareres på et fagverksted.

Motoren stopper plutselig. Støpselet er løst. Kontroller kabelen, vær sikker på at den er 
hengt inn i trekkavlastningen for kabelen. 
Sett støpselet inn igjen.

Motoren har ingen ytelse eller 
maskinen suger/blåser ikke.

Sugeposen er full. Tøm sugeposen.

Suge-/blåseturbinen er skadet. La de defekte delene skiftes ut på et 
fagverksted.

Suge-/blåserøret er stoppet til. Suge-/blåserøret tas av og rengjøres.

Sterke vibrasjoner. Skadet suge-/blåseturbin eller 
andre deler.

Slå maskinen straks av.
La de defekte delene skiftes ut på et 
fagverksted.




