
@ Brugsanvisning til VacuProCleaner I 

1 Motorhoved 
2 T�ND/SLUK-kontakt 
3 Afl0bsslange 
4 Snavsopfangningspose 
5 Filterindsats (�un til vådsugning) 
6 Blindpropper (ved skift fra bassin/pool drift til våd/t0r drift) 
7 Lukkeclips 
8 Sugestudser 
9 Beholder 
10 Sugeslange med håndtag 
11 Suger0rsforlifngelser (4 dele) 
12 Universal gulvdyse, også til. vifsker/tifpper 
13 Sugedyse bassin (transparent) 
14 Filtersvamp til motor (til bassin/pool og vådsugning) 
15 4 ruller 
16 Papirfilt_erpose (til t0rsugedrift) 

[ID VacuProCleaner I - våd- og tersuger til hus og have 

Ved Ubbink VacuProCleaner I drejer det sig om et kvalitativt forsteklasses produkt, der baserer på de nyeste teknologier. Den er egnet til brug i havebassiner, men kan dog også 
anvendes i swimmingpools eller som våd- og t0rsuger. 

lndhold: 
1 x korpus, bestående af motorhoved og opfangningsbeholder 
1 x indsugningsslange med håndtag 0 32 mm / 4,5 m 

. S x sugerersforlifngelse a 48,S cm 
1 x universal gulvdyse (til"våd-/t0rdrift) 
1 x blindpropper 
1 x papirfilterpose (til t0rdrift) 

[41 � 1 Sikkerhedsbestemmelser 

1 x filtersvamp til motor 
1 x af10bsslange 0 52 mm / 1,50 m 
1 x sugedyse bassin (transparent) 
1 x filterindsats (til våddrift) 
4 x  ruller 

Stremforsyningen skal svarer til produktspecifikationen. lnformer dig i givet fald om tilslutningsforskrifterne hos dit lokale elektricitetsselskab. Tilslut ikke VacuProCleaner I eller 
netkablet, hvis de ikke svarer til de nifvnte forskrifter (den på typeskiltet angivne spifnding skal stemme overens med netspifndingen!). lht. europifiske sikkerhedsstandarder skal VacuProCleaner I ti1sluttes til en beskyttelseskontaktstikdåse. Strnmkredsen skal indeholde en Jordkontakt (HFl-relif/30mA). Yderl1gere 
informationerfår du hos din lokale elektriker. 
Lad aldrig apparatet Vifre uden opsyn 
Bifr eller trifk ikke apparatet i tilslutningsledningen! 
Apparatet skal Sifttes komplet sammen inden brug 
Klip ikke netstiket af og afkort ikke kablet. Ved ignorering bortfalder dit garantikrav! 
Vifr ved udend0rs brug opmifrksom på, at stik og stikdåse er t0rre. 
Berer aldrig netstikket med fugtige hifnder! . · • . . . 
In den rengering af apparatet skal man al tid ferst slukke for VacuProCleaner I og trifkke netst1kket ud. Motordelen ma ved rengermg 1kke dyppes I vand eller reng0res med 
vandstråle! 
Dette apparat er kun egnet til vakuumsugning af vand med en temperatur til maks. 35°C. 
En udskiftning af netkablet er ikke muligt. Ved defekt kabel eller kabinet må apparatet ikke bruges! Henvend dig et dette tilfiflde til din Ubbink-forhandler. 
Tr.ek under brugen ikke apparatet efter dig i slangen, undtagen på glatte overfladen ved våd- og tersugedrift. 
Opsug ikke let antifndelige, eksplosive, giftige eller andre sundhedsfarlige stoff er med VacuProCleaner I. · . . . . . 
. Desuden overtager vi intet ansvar for skader på personer eller genstande forårsaget ved forkert brug af apparatet eller ved 1gnorermg af denne brugsanv1snmg. 

� 2 GeM;elle advarselshenvisni�ger 

lndpakningsdele kan Vifre farlige (fx plastikposer), disse skal derfor opbevares utilgifngeligt for b0rn, husdyr etc. 
• Når apparatet er tifndt, må sugedysen ikke holdes på emfindtlige-legemsdele såsom 0jne, ere eller mund. 
, lnden beholderen temmes skal apparatet altid ferst slukkes og netstikket skal trifkkes ud. 
• Ved bassin-og poolrengering ·berapparatet opstilles med en sikkerhedsafstand på 2m til vandet. 

[ID 3 Formålsbestemt anvendelse 

VacuProCleaner I er egnet til brug som bassin- og poolsuger, men kan dog også anvendes som våd- og tersuger. 
lkke egnet til professionell brug 

• lkke egent til temning af bassiner, pools og andre beholdere! 

@ Brugsanvisning til VacuProCleaner I 

[!) 4 lbrugtagning 

Lifs denne brugsanvisningen grundigt igennem. 
Fjern alt i beholderen Vifrende tilbeher og emballage 

• Kontroller for og efter brugen, at kontakten står på (0) OFF. 
• Benyt altid kun apparatet med den til den pågifldende anvendelse egnede filterindsats. 

[ID Til anvendelse som bassin- og poolsuger benytter du felgende fremgangsmåde: 

Opstil apparatet med en sikkerhedsafstand på 2m til bassinet. 
Lifg af10bsslangen (3) sådan, at vandel enten leber tilbage i bassinet eller så det kan l0be ud et egnet sted i haven. 
Åbn de to lukkeclips på siden og trifk filtersvamp og motor (14) med snoren opad over motorbeskyttelsesgitteret. Stram og fikser snoren. Derefter Sifttes motoren på igen og de to 
clipslukkes. 
Forbind sugeslangens stikforbindelse (10) med bajonettilslutningen ovenpå beholderen og fikser forbindelsen med en hejredrejning. 
Stik den transparente sugedyse (13) og det til din anvendelse nadvendige antal sugerersforlifngelser (11) sammen med sugererstilslutning (11) og stil derefter kontakten (2) på Il 
AUTOMATIC, for at tifnde apparatet. 
Apparatet tifnder automatisk efter ca. 10 sekunder, i denne tid kan du placere dig på stedet der skal rengeres og efter motorstart straks begynde med din bassin- hhv. 
poolrengering. 
Efter et arbejdsinterval på ca. 60 sekunder slukker apparatet i ca. 90 sekunder, for at t0mme den fyldte opfangningsbeholder (9).1 denne tid kan du lede efter det nifste sted, der 
skal rengeres, og placere sugeren tilsvarende. 
Apparatet arbejder nu kontinuerligt med dette tidsinterval. 
Groft snavs opfanges i snavsopfangningsposen (4), som du kan fastgere for enden af af10bsslangen (3). Alt efter tilsmudsning ber snavsopfangningsposen (4) rengeres 
regelmifssigt, dog senest efter afslutning af arbejderne. 
Afger, om det gennem snavsopfangningsposen filtrerede vand skal ledes tilbage i bassinet eller ud i haven. 
Når du afbryder eller afslutter dit arbejde, stiller du igen kontakten på position (O) OFF. Tr.ek altid stikket ud, når apparatet ikke benyttes. 
Efter afslutning af arbejderne ber snavs og vand fjernes grundigt fra opfangningsbeholderen (9). 

[!?) Til anvendelse som våd-hhv. torsuger benytter du flllgende fremgangsmåde: 

Monter blindproppen (6) på opfangningsbeholderens (9) udgang 
TII vådsugning: Fastger filtersvampen til motoren (14) (se bassin- og poolsuger) og lift filterindsatsen (5) på beholderkanten, som yderligere beskyttelses af motoren mod 
forureninger. 
Titt0rsugning. Fastger papirtilterposen (16) på indersiden af den 0verste åbning på opfangningsbeholderen. 
Kontakten (2) stilles på I, MANUAL, for at tamde apparatet. I denne position arbejder apparatet kontinuerligt i permanentdrift uden intervalaktivering. 
Kontroller regelmifssigt niveauet i opfangningsbeholderen hhv. papirfilterposen og tem hhv. udskift i givet fald. 
Efter brugen slukkes apparatet (0), netstikket trifkkes ud og opfangningsbeholderen og filterindsatserne rengeres. 

[!) S Vedligeholdelse og rengsring 

Efter enhver brug reng0res opfangningsbeholderen (9) og snavsopfangningsposen (4) grundigt med vand og evt. en smule mildt husholdningsrengeringsmiddel. 
Sugeslange (10), suger0r (11) og aflebsslange (3) skal regelmifssigt underseges for eventuelle tilstopninger hhv. snavsrester og I givet fald skal disse fjernes 
Filtersvampen til motoren (14) skylles forsigtigt ud med vand og i givet fald et mildt husholdningsrengeringsmiddel og terres. 
Lad filterindsatsen (5) terre og bank den ud, eventuell gennemskylles den også kort med vand og et mildt husholdningsrengeringsmiddel. Denne filterindsats er kan vaskes i 
maskine op til 60 • C. 

[ID 6 Motoraktivering/ arbejdsmåde 

Kontaktstilling O Motor slukket 
Kontaktstilling I Manuel drift (T.(ND/SLUK) til våd- og t0rsugning 
Kontaktstilling Il Automatik drift til bassin- og poolrengering 

a) Motoren starter ca. 10 sek. efter tilkobling 
b) Motoren stopper efter ca. 60 sek. 
c) Autostart efter yderligere 60-90 sek. 
dl Gentagelse (a) og (b) til SLUK (0) 

[1} Garanti 

Vi yder 2 års garanti fra k0bsdatoen på materiale- og produktionsdefekter for dette produkt. For at kunne benytte denne garanti skal den originale faktura indsendes som bevis for 
kebet. Skader, som skyldes forkert installation eller betjening, utilstrifkkelig vedligeholdelse, effekterne af frost, ukyndiges forseg på reparation, anvendelse af vold, tredjemands 
ondsindede handlinger, overbelastning og fremmedlegemer samt enhver skade på komponenter, der skyldes slitage, er ikke omfattet af denne garanti. 
I henhold til Produktansvarsloven kan vi ikke holdes ansvarlig for skader, der er forårsaget af vores produkter, hvis sådanne skader skyldes reparationer foretaget af ukyndige. 

-

Miljebeskyttelse 
Gamle elektroapparater ber ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever venligst det-gamle apparat på dit lokale samlested. Yderligere oplysninger får 
du hos din forhandler eller renovationsselskab. 
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